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จุดแข็ง (Strength : S) จุดออน (Weaknesses : W) 
1. ผูบริหารคณะใชหลักธรรมาภิบาลและเปดโอกาสให
บุคลากรในคณะมีสวนรวมในการเสนอแนะแนวทาง
พัฒนาการบริหารและจัดการคณะ  

1. ตำแหนงทางวิชาการของอาจารย วุฒิการศึกษาระดบั

ปริญญาเอก ยังไมเปนไปตามเกณฑของ สกอ. 

2. บุคลากรของคณะท่ีมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
เฉพาะ ท่ีสามารถตอบสนองความตองการของชุมชน
สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย  

2. ตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตอยูในระดับสูง  

3. มีเครือขายความรวมมือทางดานวิชาการ และ
วิชาชีพกับหนวยงานภายนอก ท้ังภาครัฐและเอกชน  

3. นักศึกษามีทักษะดานภาษาอังกฤษยังอยูในเกณฑ
ระดับพอใช  

4. มีศักยภาพการจัดการแขงขันและการประชุม
วิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับประเทศ  

4. คณะไดรับการจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอตอการ
จัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ใหเกิดประสิทธิภาพ  

5. มีการฝกทักษะวิชาชีพจากสถาบันพัฒนาฝมือ
แรงงาน  

5. ไมมีบุคลากรดูแลระบบสารสนเทศของคณะ  

6. มีหลักสูตรท่ีมีใบประกอบวิชาชีพ  6. ทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน
และภายนอกไมเปนไปตามเกณฑ  

7. มีผลงานอาจารยท่ีไดรับการเผยแพรในเวที
ระดับชาติ นานาชาติ และไดรับรางวัลจากการประกวด
แขงขัน/สิทธิบัตรอยางตอเนื่อง  

7. สิ่งสนับสนุนตอการเรียนการสอนไมเพียงพอตอการ
พัฒนาทักษะบัณฑิตใหมีความรูท่ีทันสมัยตามท่ีควรจะ
เปน  

8. มีผลงานนักศึกษาท่ีไดรับการเผยแพรในเวที
ระดับชาติ และไดรับรางวัลจากการประกวดแขงขัน/
สิทธิบัตรอยางตอเนื่อง  

8. บางหนวยงานยังไมสามารถสรางรายไดจาก
ทรัพยากรท่ีมีไดอยางเต็มศักยภาพ  
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โอกาส (Opportunities : O) ภัยคุกคาม (Threats: T) 
1. พระบรมราโชบายท่ีเก่ียวของกับการศึกษาในสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ ร.10 มอบหมายใหมหาวิทยาลัยราช
ภัฏยกระดับคุณภาพการศึกษาควบคูกับการพัฒนา
ทองถ่ินอยางยั่งยืน  

1. แนวโนมของอัตราการเกิดของประชากร และ
คานิยมในการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาลดลง  

2. นโยบายการพัฒนาชุมชนของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม รวมถึง
แนวโนมการพัฒนาขององคกรทุกภาคสวนในจังหวัด
นครราชสีมา มีผลตอการจัดการศึกษาและ
ตลาดแรงงานของบัณฑิต  

2. การรับนักศึกษาไมเปนไปตามแผนการรับนักศึกษา
เนื่องจากคานิยมของนักเรียนตอสถาบันและการเปด
หลักสูตรภาคพิเศษของสถาบันอ่ืน และชวงเวลาในการ
รับนักศึกษาชากวาสถาบันอ่ืน  

3. มีหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีสามารถใหความรู
และประสบการณ รวมถึงจัดอบรมทางวิชาชีพท่ี
สามารถออกใบประกาศหรือรับรองทักษะได  

3. นักศึกษาลาออกระหวางเรียน เนื่องจากสภาพ
ปญหาทางเศรษฐกิจ สังคม  

4. ความตองการของชุมชนดานการบริการวิชาการมี
สวนสงเสริมการทำวิจัยหรืองานสรางสรรคและนำไปใช
ประโยชนได  

4. เทคโนโลยีท่ีพัฒนาอยางกาวกระโดดสงผลกระทบ
ตอการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ  

5. มีเครือขายความรวมมือดานวิชาการ วิชาชีพกับ
ภาครัฐและเอกชน ท้ังในและตางประเทศท่ีคณะ
สามารถเขารวมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู  

5. โอกาสของการเกิดโรคระบาดโควิด-19 ท่ีมี
ผลกระทบตอการจัดการเรยีนการสอน  

6. มีแหลงทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก  6. แนวโนมการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยไม
สอดคลองกับการพัฒนาคณะ  

7. อยูในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพดานเทคโนโลยี เศรษฐกิจ 
สังคม และชุมชนท่ีเขมแข็ง 

 

8. การเกิดโรคระบาดโควิด-19 ทำใหมีการปรับวิธีการ
จัดการเรียนการสอน 
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ปรัชญา แหลงความรูทางวิชาชีพและวิชาการ ผสานเทคโนโลยีคูคุณธรรม นำสูชุมชน 

 วิสัยทัศน 

 

มุงผลิตบัณฑิตดานเทคโนโลยีและการออกแบบ สูมาตรฐานวิชาชีพ และบริการวิชาการ  

 ประเด็นยุทธศาสตร 

 

1 การยกระดับคุณภาพและ

มาตรฐานการจัดการการศึกษา 

2 การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาที่มีสมรรถนะสูง 

3 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน

ของคนในทองถ่ินและประเทศ 

 

4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีสมรรถนะสูง 

มีธรรมาภิบาล และมีความเปนสากล 

 
เปาประสงค 

 

 
1. บัณฑิตมีคุณภาพ มีงานทำ พรอม
สำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และ
ฐานวิถีชีวิตใหม (New normal) 
2. ประชาชนในทองถ่ินไดรับการ
พัฒนาทักษะในการทำงาน 
 

3. สรางครูที่ เกงวิชาการ เกงภาษา เกง
สอน มีจิตวิญญาณความเปนครู รูและรักษ
ทองถ่ินนอมนำศาสตรของพระราชา 
มาปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
สมรรถนะในการจัดการศึกษาและพัฒนา
ผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5. มหาวิทยาลัยมีองคความรูจากการวิจัย
และการสรางนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถของคนในทองถ่ิน 
และประเทศ 
6. ชุมชนทองถ่ินและประเทศมีขีด
ความสามารถในการแขงขันเพ่ิมข้ึน 

 
7. เปนมหาวิทยาลัยที่มีสมรรถนะสูง สามารถพ่ึงพา
ตนเองไดมีธรรมาภิบาลและมีความเปนสากล 
 

5 การสรางโอกาส ความเสมอภาค 

และความเทาเทียมกันทางสังคม 

 

6 การสรางมูลคาเพ่ิมจากภูมิ

ปญญาทองถ่ิน ศิลปวัฒนธรรม 

ทรัพยากรธรรมชาติที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

 

8. ประชาชนในพ้ืนที่เปาหมายใน
ทุกชวงวัยไดรับการสงเสริม
สนับสนุน พัฒนา ใหเรียนรูและ
ไดรับความเสมอภาคและเทาเทียม
ในสังคม 
 
 

9. การมีสวนรวมของนักศึกษา
บุคลากร และชุมชน ในการสราง
มูลคาเพ่ิมจากภูมิปญญาทองถ่ิน
และศิลปวัฒนธรรม 
10. ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษ 
อยางสรางสรรค สมดุลและย่ังยืน 
 
 
 

ดานประสิทธิผลตาม

แผนงานพันธกิจ

พ้ืนฐาน 

 

S1.3 พัฒนาสภาพแวดลอมและสิ่ง

อำนวยความสะดวกตอการเรียนรูที่

เหมาะสมและทันสมัย (KPI 1.1.2 -

1.1.3) 

S1.1 สงเสริมใหอาจารยสราง
ผลงานวิชาการและงานวจิัยที่เกิด 
Impact สูงและตอยอดสูเชิง
พาณิชย (KPI 3.1.1) 

S1.3 สงเสริมการตีพิมพเผยแพร 
และการนำเสนอผลงานวิชาการ
และงานวิจยัทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ (KPI 3.1.2) 

S1.2 สงเสริมการวิจัยเพื่อแกไข
ปญหาใหกบัชุมชนและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ทองถิ่นตามยุทธศาสตร (KPI 
3.2.1) 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการ

 

S1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีความคลองตัว  
มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล  

S1.2 พัฒนาส่ือการเรียนการสอน
และแพลตฟอรมการเรียนรูที่
สงเสริมการเรียนรูยุคใหม (KPI 
1.1.2-1.1.3) 

S1.5 สราง Partnership กับ
สถานประกอบการและสถาบัน 
การศึกษาในการผลิตบัณฑิต 

(KPI 1.1.5) 



แผนท่ียุทธศาสตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตอ) 
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S2.2 สราง Partnership กับสถาน

ประกอบการและหนวยงานภายนอกใน

การพัฒนาทักษะการทำงานของ

ประชาชน (KPI 1.2.3) 

S2.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริการ
วิชาการ ถายทอดองคความรูและ
เทคโนโลยีสูชุมชน (KPI 3.2.1) 

ดานประสิทธิผลตาม

แผนงานยุทธศาสตร S1.1 พัฒนาหลักสูตรที่
ตอบสนองการสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ (KPI 1.1.1) 

S1.2 พัฒนาส่ือการเรียนการสอน
และแพลตฟอรมการเรียนรูที่
สงเสริมการเรียนรูยุคใหม (KPI 
1.1.2-1.1.3) 

S1.4 พัฒนาสมรรถนะดานการ
จัดการเรียนรูของอาจารยตาม
แนวทาง Active Learning     

(KPI 1.1.4) 

S2.1 สงเสริมการพัฒนาหลักสูตร
ระยะส้ันที่ตอบสนองความ
ตองการของประชาชนในทองถิ่น
(KPI 1.2.2) 

S2.1 พัฒนาหลักสูตรเพ่ือเสริมสราง
สมรรถนะตามความตองการจำเปนของครู
และบุคลากรทางการศึกษา (KPI 2.1.6) 
 

S1.1 พัฒนานวัตกรรมและการ
ใหบริการของมหาวิทยาลัยที่เอ้ือ
ตอคนทุกวัยรวมถึงผูดอยโอกาส
ทางสังคม (KPI 5.1.1-5.1.2) 

S1.2 พัฒนาเครือขายความ
รวมมือดานการสรางโอกาส ความ
เสมอภาคและความเทาเทียมกัน
ของสังคมกับหนวยงานภายนอก 
ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชนและ
ทองถ่ิน (KPI 5.1.1-5.1.3) 

S2.1 NRRU Green University 
(KPI 6.2.1) 

S2.2 พัฒนาเครือขายความรวมมือดาน
การวิจัยและการบริการวิชาการกับ
หนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชนและ
ชุมชนทองถ่ิน (KPI 3.2.1) 

S2.4 สรางความรวมมือดานการวิจัยและ
บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาทองถ่ินกับ
สถาบันการศึกษาและหนวยงานภายนอก 
(KPI 3.2.1-3.2.2) 
 

S1.2 สงเสริมการสรางครูตามแนวศาสตร 
ของพระราชา  
 

S2.3 บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมที่
เปนสหวิทยาการ เพ่ือนำไปสูการใช
ประโยชนเชิงพาณิชยและมุงแกไขปญหา
ของสังคม (KPI 3.2.1-3.2.2) 
 

S1.2 สงเสริมการวิจัยเพื่อแกไข
ปญหาใหกบัชุมชนและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ทองถิ่นตามยุทธศาสตร (KPI 
3.2.1) 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการ
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บทนำ 
 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปนหนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี 8 มีนาคม พ.ศ.2548      
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้ งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา            
เพ่ือรับผิดชอบงานวิชาการดานการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรประยุกต และดานเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมในระดับอุดมศึกษา ตามความตองการของสังคม นอกจากนี้คณะฯ ยังมีภารกิจในการ
ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรู สืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน การบริการวิชาการแกชุมชน และทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ทุกภารกิจมุงเนนเพ่ือการพัฒนาคนและสังคมใหมีความเขมแข็ง มีคุณภาพ 
และมีความสามารถในการแขงขัน 
 การดำเนินภารกิจทุกดานของคณะฯ ใหบรรลุความสำเร็จตามเปาหมาย ตองมีกลยุทธท่ี
เหมาะสม และตอบสนองยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรของชาติ ตลอดจนตอง
คำนึงถึงการ บูรณาการยุทธศาสตรพ้ืนท่ีดวย 
 

ปรัชญา      
แหลงความรูทางวิชาชีพและวิชาการ ผสานเทคโนโลยีคูคุณธรรม นำสูชุมชน 

วิสัยทัศน  
  มุงผลิตบัณฑิตดานเทคโนโลยีและการออกแบบ สูมาตรฐานวิชาชีพ และบริการวิชาการ  
เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

 

พันธกิจ 
1) ผลิตบัณฑิตดานเทคโนโลยีและการออกแบบสูมาตรฐานวิชาชีพ ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 
2) ผลิตครูท่ีมีความเชี่ยวชาญทางดานอุตสาหกรรม 
3) วิจัย สรางองคความรู พัฒนาเทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ บนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถ่ินและ

สากล 
4) เปนแหลงบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีสูทองถ่ิน 
5) สงเสริมการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม 
6) บริหารจัดการภายใตการกำกับดูแลกิจการท่ีด ี

 

อัตลักษณของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ท่ีพ่ึงของทองถ่ิน ดานเทคโนโลยีและการออกแบบ 

   

ภาพของคณะ   
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีความเปนเอกภาพ (unity) และมีศักดิ์ศรี (integrity)  

 
 
 

อัตลักษณของบัณฑิตคณะ   
สำนึกดี  มีความรู พรอมสูงาน 
 

คุณลักษณะบัณฑิต 
  มีความรูและคุณธรรมท่ีเปนสากล มีทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต มีความสามารถ
ทางภาษาตางประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับท่ีใชงานได 



บทสรุปยุทธศาสตร กลยทุธ ตัวช้ีวัดและโครงการ แผนปฏิบตัิราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการ 
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1. การยกระดับ
คุณภาพและ
มาตรฐานการ
จัดการการศึกษา 

1. บัณฑิตมีคุณภาพ มีงานทำ 
พรอมสำหรับวถิีชีวิตในศตวรรษที่ 
21 และฐานวิถีชวีิตใหม (New 
normal) 
2. ประชาชนในทองถิ่นไดรับการ
พัฒนาทักษะในการทำงาน 

S1.1 พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองการสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

KPI 1.1.1 จำนวนหลักสูตรใหมที่ตอบสนองประชาชน
ใหมีความสามารถในการแขงขัน 

1. โครงการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองการสราง
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

S1.2 พัฒนาส่ือการเรียนการสอนและแพลตฟอรม
การเรียนรูที่สงเสริมการเรียนรูยุคใหม 

KPI 1.1.2 รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นป
สุดทายที่สอบผานเกณฑการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 

2. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา 

S1.3 พัฒนาสภาพแวดลอมและส่ิงอำนวยความ
สะดวกตอการเรียนรูที่เหมาะสมและทันสมัย 

KPI 1.1.3 รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นป
สุดทายที่สอบผานเกณฑการทดสอบดานดิจิทัลของ
มหาวิทยาลัย 

3. โครงการพัฒนาทกัษะดานดิจิทัลสำหรับนักศึกษา 

S1.4 พัฒนาสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูของ
อาจารยตามแนวทาง Active Learning 

KPI 1.1.4 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
ที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ 

4. โครงการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนและแพลตฟอรม
การเรียนรูที่สงเสริมการเรียนรูยุคใหม 

S1.5. สราง Partnership กับสถานประกอบการ
และสถาบัน การศึกษาในการผลิตบัณฑิต 

KPI 1.1.4 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
ที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ 

5. โครงการพฒันาสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูอาจารย
ตามแนวทาง Active Learning 

S2.1 สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรระยะส้ันที่
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น 

KPI 1.1.4 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
ที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ 
KPI 1.1.5 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตดาน
ทักษะความรู การคิดวิเคราะหและคุณธรรมจริยธรรม 

6. โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะใน
การประกอบอาชพี 

KPI 1.2.2 จำนวนหนวยงานภายนอก 
ที่มีความรวมมือดำเนินการ หลักสูตร Up Skills/ 
Re Skills 

7. โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของผูประกอบการ/
หนวยงานภายนอกในการพัฒนาทกัษะการทำงานของ
ประชาชนในทองถิ่น 

S2.2 สราง Partnership กับสถานประกอบการ
และหนวยงานภายนอกในการพัฒนาทักษะการ
ทำงานของประชาชน 
 
 

KPI 1.2.3 ระดับความพึงพอใจของประชาชน 
ในทองถิ่นที่ไดรับการพัฒนาทักษะการทำงาน 

8. โครงการอบรมหลักสูตรระยะส้ันเพือ่ตอบสนองความ
ตองการของประชาชนในทองถิ่น 

2. การผลิตและ
พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีสมรรถนะ

1. สรางครูที่ เกงวิชาการ เกงภาษา 
เกงสอน มีจิตวิญญาณ 
ความเปนครู รูและรักษทองถิ่น
นอมนำศาสตรของพระราชา 

S1.1 พัฒนาระบบคัดเลือกคนดี คนเกง มีความ
ศรัทธาในวิชาชีพครูเขาเรียนครู 

KPI 2.1.6 รอยละของอาจารยที่ไดรับการพัฒนา 
สมรรถนะใหสอดคลองกับยุคดิจิทัล 

1. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารยครุศาสตรใหมีความ
เปนมืออาชีพ 

S1.2 สงเสริมการสรางครูตามแนวศาสตรของ
พระราชา 
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สูง มาปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
สมรรถนะในการจัดการศึกษาและ
พัฒนาผูเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

S1.3 สรางเครือขายความรวมมือในการผลิตและ
พัฒนาครูกับหนวยงานทั้งในและตางประเทศ 
S1.4 ยกระดับคุณภาพกระบวนการฝก
ประสบการณวิชาชีพครูโดยรวมจัดการเรียนรูใน
สถานศึกษา (School Integrated Learning: SIL) 
S2.1 พัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางสมรรถนะตาม
ความตองการจำเปนของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
S2.2 สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
S2.3 พัฒนาระบบรับรองมาตรฐานสมรรถนะครูมือ
อาชีพ 

3. การเพิม่ขีด
ความสามารถใน
การแขงขันของคน
ในทองถิ่นและ
ประเทศ 

1. มหาวิทยาลัยมอีงคความรูจาก
การวิจยัและการสราง 
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ของคนในทองถิ่น 
และประเทศ 
2. ชุมชนทองถิ่นและประเทศมีขีด
ความสามารถในการแขงขันเพิ่มขึ้น 

S1.1 สงเสริมใหอาจารยสรางผลงานวชิาการและ
งานวิจัยที่เกิด Impact สูงและตอยอดสูเชิงพาณิชย 

KPI 3.1.1 รอยละของผลงานวิจยัและนวัตกรรมที่ 
นำไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยหรือจดทะเบียน 
ทรัพยสินทางปญญา 

1. โครงการพัฒนาผลงานวิจยัและนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ทองถิ่นและประเทศ 

S1.2 สงเสริมการวิจัยเพือ่แกไขปญหาใหกับชุมชน
และการพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนใน
ทองถิ่นตามยุทธศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 

KPI 3.1.2 รอยละของผลงานวิจยัที่ไดรับการ 
ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ 

2. โครงการสงเสริมการตีพิมพเผยแพร และการนำเสนอ
ผลงานวิชาการ และงานวิจัยทั้งในระดับชาติ และ
นานาชาติ 

S1.3 สงเสริมการตีพิมพเผยแพร และการนำเสนอ
ผลงานวิชาการและงานวจิัยทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 

KPI 3.2.1 ระดับความสำเร็จของการนำองค 
ความรูไปใชในการเพิ่มขีดความสามารถของคน 
ในชุมชน 
KPI 3.2.2 จำนวนชุมชนที่ไดรับการพัฒนาและมีการ
ใชประโยชนจากองคความรูของมหาวิทยาลัยอยาง
ตอเนื่อง 

3. โครงการขับเคล่ือนการนำองคความรูนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถการแขงขันใหกับทองถิน่ 

S2.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการ 
ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีสูชุมชน 

KPI 3.2.1 ระดับความสำเร็จของการนำองค 
ความรูไปใชในการเพิ่มขีดความสามารถของคน 
ในชุมชน 

4. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบ
บูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 



บทสรุปยุทธศาสตร กลยทุธ ตัวช้ีวัดและโครงการ แผนปฏิบตัิราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการ 
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KPI 3.2.2 จำนวนชุมชนที่ไดรับการพัฒนา 
และมีการใชประโยชนจากองคความรู 

S2.2 พัฒนาเครือขายความรวมมือดานการวิจยัและ
การบริการวิชาการกับหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐ 
เอกชนและชุมชนทองถิ่น 

  

S2.3 บูรณาการงานวิจยัและนวตักรรมที่เปนสห
วิทยาการ เพือ่นำไปสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย
และมุงแกไขปญหาของสังคม 
S2.4 สรางความรวมมือดานการวิจยัและบริการ
วิชาการเพื่อพัฒนาทองถิ่นกับสถาบันการศึกษาและ
หนวยงานภายนอก 

4. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการใหมี
สมรรถนะสูง มีธรร
มาภิบาลและมี
ความเปนสากล 

1. เปนมหาวิทยาลัยที่มีสมรรถนะ
สูง สามารถพึ่งพาตนเองไดมีธรร
มาภิบาลและมีความเปนสากล 

S1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีความคลองตัว  
มีประสิทธิภาพและมธีรรมาภบิาล 

  

S1.2 นำเทคโนโลยีมาเปนเคร่ืองมือในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาระบบงานใหมปีระสิทธิภาพ
สูง 
S1.3 พึ่งพาตนเองอยางยั่งยืนดวยการแสวงหา
รายได บริหารทรัพยสิน สรางเสถียรภาพทาง
การเงินและงบประมาณ 
S1.4 สงเสริมโครงการความรวมมือทางวิชาการ
วิชาชีพกับตางประเทศที่มี impact สูง 

S1.5 ปรับโครงสรางองคกร และระบบบริหารงาน
บุคคลเพื่อใหเปนมหาวิทยาลัยที่มีสมรรถนะสูงมี
ธรรมภิบาลและมีความเปนสากล 

5. การสรางโอกาส 
ความเสมอภาค 
และความเทาเทียม
กันทางสังคม 

1. ประชาชนในพื้นที่เปาหมายใน
ทุกชวงวัยไดรับการสงเสริม
สนับสนุน พัฒนา ใหเรียนรูและ
ไดรับความเสมอภาคและเทาเทียม

S1.1 พัฒนานวัตกรรมและการใหบริการของ
มหาวิทยาลัยที่เอือ้ตอคนทุกวัยรวมถึงผูดอยโอกาส
ทางสังคม 

KPI 5.1.1 จำนวนโครงการบูรณาการเพือ่สรางโอกาส 
ความเสมอภาค และความเทาเทียมกันทางสังคมของ 
คนทุกชวงวัย 
KPI 5.1.2 จำนวนเครือขายความรวมมอืในการ 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิตและยกระดับรายไดใหกับ
คนในชุมชนฐานราก 



บทสรุปยุทธศาสตร กลยทุธ ตัวช้ีวัดและโครงการ แผนปฏิบตัิราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการ 
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ในสังคม ขับเคล่ือนการสรางโอกาส ความเสมอภาค และความ 
เทาเทียมกันทางสังคม 

S1.2 พัฒนาเครือขายความรวมมือดานการสราง
โอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทยีมกันของ
สังคมกับหนวยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน 
ชุมชนและทองถิ่น 

KPI 5.1.1 จำนวนโครงการบูรณาการเพือ่สรางโอกาส 
ความเสมอภาค และความเทาเทียมกันทางสังคมของ 
คนทุกชวงวัย 
KPI 5.1.2 จำนวนเครือขายความรวมมอืในการ 
ขับเคล่ือนการสรางโอกาส ความเสมอภาค และความ 
เทาเทียมกันทางสังคม 

2. โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอาย ุ
 

   KPI5.1.3 ระดับความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ 
เปาหมายที่ไดรับการสงเสริม สนับสนุน พัฒนา ให 
เรียนรู 

3. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ทางภูมิปญญาเพือ่สรางอาชีพและสราง 
ความยั่งยืนของชุมชน 

6. การสราง
มูลคาเพิ่มจากภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
ศิลปวัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม 

1. การมีสวนรวมของนักศึกษา
บุคลากร และชุมชน ในการสราง
มูลคาเพิ่มจากภูมิปญญาทองถิ่น
และศิลปวัฒนธรรม 
2. ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมไดรับการอนุรักษ 
อยางสรางสรรค สมดุลและยั่งยืน 

S1.1 สงเสริมการวิจัยเพือ่สรางมูลคาเพิ่มจากภูมิ
ปญญาและศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น 

KPI 6.2.1 จำนวนกจิกรรม Green University 1. โครงการ NRRU Green University 

S1.2 พัฒนาแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมอารยธรรม
โคราชและอารยธรรมอีสานใต 

  

S2.1 NRRU Green University 
S2.2 สงเสริมการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 
S2.3 สนับสนุนการสรางอุทยานธรณี โคราชใหเปน 
UNESCO Global Geopark 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนี้เปนการ
นำกลยุทธท่ีไดจากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2563 ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ
แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 – 2565 มาเปนกรอบนโยบายการทำงาน และนำผลการ
ดำเนินงานของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 และผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติ
การงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 ท่ีไดสรุป ประเมินผลการดำเนินงาน และวิเคราะห
ปญหา อุปสรรค เพ่ือนำมาพิจารณาจัดทำโครงการ/กิจกรรม ในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีการ
จัดสรรงบประมาณใหเหมาะสมกับการทำงานของแตละหนวยงาน และสอดคลองกับนโยบายของ
คณะรัฐมนตรี 8 ดาน คือ นโยบายเรงดวนท่ีจะดำเนินการในปแรก นโยบายความม่ันคงของรัฐ นโยบาย
เศรษฐกิจ 38นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นโยบาย
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ.2551-2565)   

ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีพันธกิจในการผลิตและพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสามารถ
ปรับตัวสำหรับงานตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพของคณะในการสรางความรูและนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาท่ียั่งยืนของทองถ่ินไทย โดยใชกลไกธรรมาภิบาล การเงิน การกำกับ และเครือขายระหวาง
หนวยงาน ท้ังนี้ไดกำหนดแผนปฏิบัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ท่ีสอดคลองกับพันธกิจของ
คณะ ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร คือ  
 ยุทธศาสตรท่ี 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีสมรรถนะสูง 
  ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของคนในทองถ่ินและประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล และมีความเปน
สากล 
 ยุทธศาสตรท่ี 5 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมกันทางสังคม 
 ยุทธศาสตรท่ี 6 การสรางมูลคาเพ่ิมจากภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 รายละเอียดของแตละประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย เปาประสงค  กลยุทธ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
คาเปาหมายของโครงการหรือกิจกรรม หนวยงานรับผิดชอบภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
งบประมาณ และระยะเวลาการดำเนินงาน เปนดังท่ีจะนำเสนอไปตามลำดับ 
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ยุทธศาสตรท่ี  1  การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการการศึกษา 

แผนงานพันธกิจพ้ืนฐาน 
เปาประสงค เปาประสงค 1 บัณฑิตมีคุณภาพ มีงานทำ พรอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และ

ฐานวิถีชีวิตใหม (New normal) 
กลยุทธ กลยุทธท่ี 1.1.2 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและแพลตฟอรมการเรียนรูท่ีสงเสริมการ

เรียนรูยุคใหม 
กลยุทธท่ี 1.1.3 พัฒนาสภาพแวดลอมและสิ่งอำนวยความสะดวกตอการเรียนรูท่ี
เหมาะสมและทันสมัย 
กลยุทธท่ี 1.1.5 สราง Partnership กับสถานประกอบการ และสถาบันการศึกษาใน
การผลิตบัณฑิต 

โครงการ 1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนสาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2. โครงการพัฒนาสมาคมศิษยเกา 
3. โครงการสหกิจศึกษา 
4. โครงการประชาสัมพันธหลักสูตรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

แผนงานยุทธศาสตร 
เปาประสงค เปาประสงคท่ี 1. บัณฑิตมีคุณภาพ มีงานทำ พรอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และ

ฐานวิถีชีวิตใหม (New normal) 
เปาประสงคท่ี 2. ประชาชนในทองถ่ินไดรับการพัฒนาทักษะในการทำงาน 

กลยุทธ กลยุทธท่ี 1.1.1 พัฒนาหลักสูตรท่ีตอบสนองการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ 
กลยุทธท่ี 1.1.2 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและแพลตฟอรมการเรียนรูท่ีสงเสริมการ
เรียนรูยุคใหม 
กลยุทธท่ี 1.1.4 พัฒนาสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูของอาจารยตามแนวทาง 
Active Learning 
กลยุทธท่ี 1.2.1 สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นท่ีตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในทองถ่ิน 
กลยุทธท่ี 1.2.2 สราง Partnership กับสถานประกอบการ และหนวยงานภายนอกใน
การพัฒนาทักษะการทำงานของประชาชน 

โครงการ 5. โครงการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรท่ีทันสมัยสอดคลองกับความตองการของประเทศ 
6. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา 
7. โครงการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลสำหรับนักศึกษา 
8. โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาเพ่ือเพ่ิมทักษะในการประกอบอาชีพ 
9. โครงการพัฒนาสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูอาจารยตามแนวทาง Active 
Learning 
 



 

12 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ และคาเปาหมาย 

แผนงานพันธกิจพ้ืนฐาน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จเชิงปริมาณ คาเปาหมาย 2564 
กลยุทธท่ี 1.1.2 พัฒนาส่ือการเรียนการสอนและแพลตฟอรมการเรียนรูท่ีสงเสริมการเรียนรูยุคใหม 
1. (ก.1) รายงานประเมินตนเองการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ 1 เลม 
2. (ก.1) รายงานประเมินตนเองการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 9 หลักสูตร 
3. (ก.1) รายงานประเมินตนเอง สายสนับสนุน 1 เลม 
4. (ก.1) การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 2 ครั้ง 
5. (ก.1) การรายงานผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการงบประมาณ 12 ครั้ง 
6. (ก.2) จำนวนครั้งท่ีนักศึกษาใหม ทุกหลักสูตรไดรับการปฐมนิเทศตอป
การศึกษา 

1 ครั้ง 

7. (ก.2) จำนวนนักศึกษาเขาใหมเขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ รอยละ 90 
8. (ก.3) รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมของแตละหลักสูตร รอยละ 90 
9. (ก.3) จำนวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมมีความรูเพ่ิมสูงข้ึน รอยละ 20 
10. (ก.4) จำนวนหลักสูตรท่ีจัดกิจกรรม 9 หลักสูตร 
11. (ก.4) จำนวนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการมีความรูเพ่ิมสูงข้ึน รอยละ 20 
12. (ก.5) จำนวนครั้งท่ีนักศึกษาชั้นปสุดทายไดรับการปจฉิมนิเทศ 1 ครั้ง 
13. (ก.5) รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม รอยละ 90 
14. (ก.6) รอยละนักศึกษาท่ีไดรับการสงเสริมการผลิตบัณฑิตทางสถาปตยกรรมให
มีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

รอยละ 95 

15. (ก.7) รอยละนักศึกษาท่ีไดรับการสงเสริมการผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมใหมี
คุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

รอยละ 95 

16. (ก.8) จำนวนหลักสูตรท่ีเขารวมกิจกรรม 9 หลักสูตร 
17. (ก.9) รอยละของนักศึกษาใหมท่ีไดรับการอบรม รอยละ 80 
18. (ก.10) จำนวนผลงานหรือชิ้นงานของนักศึกษาท่ีไดรับการยกยองหรือไดรับ
รางวัลระดับชาติหรือนานาชาต ิ

2 ผลงาน 

19. (ก.10) จำนวนหลักสูตรท่ีเขารวมกิจกรรม 9 หลักสูตร 
รวมกลยุทธท่ี 1.1.2 จำนวน 19 ตัวช้ีวัด 
กลยุทธท่ี 1.1.3 พัฒนาสภาพแวดลอมและส่ิงอำนวยความสะดวกตอการเรียนรูท่ีเหมาะสมและ
ทันสมัย 
1. (ก.11) จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณคอมพิวเตอร ทดแทนเครื่อง
คอมพิวเตอรชุดเดิมในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรของคณะ 

50 เครื่อง 

2. (ก.12) รอยละนักศึกษาท่ีไดรับการสงเสริมการผลิตบัณฑิตทางสถาปตยกรรมให
มีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

รอยละ 95 

3. (ก.13) จำนวนครุภณัฑท่ีไดรับการจัดสรรประจำปงบประมาณของคณะ รอยละ 95 
รวมกลยุทธท่ี 1.1.3 จำนวน 3 ตัวช้ีวัด 
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กลยุทธท่ี 1.1.5 สราง Partnership กับสถานประกอบการ และสถาบันการศึกษาในการผลิตบัณฑิต 
1. (ก.14) จำนวนหลักสตูรท่ีมีศิษยเกาเขารวมกิจกรรม 9 หลักสูตร 
2. (ก.15) จำนวนการฝกประสบการณวิชาชีพนักศึกษา/สหกิจศึกษา 1 ครั้ง 
3. (ก.16) จำนวนหลักสูตรท่ีเขารวมกิจกรรม 9 หลักสูตร 
4. (ก.16) จำนวนนักศึกษาท่ีเขาเพ่ิมสูงข้ึน รอยละ 10 
รวมกลยุทธท่ี 1.1.5 จำนวน 4 ตัวช้ีวัด  

แผนงานยุทธศาสตร 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จเชิงปริมาณ คาเปาหมาย 2564 
กลยุทธท่ี 1.1.1 พัฒนาหลักสูตรท่ีตอบสนองการสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
1. (ก.17) จำนวนหลักสูตรใหมท่ีตอบสนองประชาชนใหมีความสามารถในการ
แขงขัน 

1 หลักสูตร 

รวมกลยุทธท่ี 1.1.1 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด 
กลยุทธท่ี 1.1.2 พัฒนาส่ือการเรียนการสอนและแพลตฟอรมการเรียนรูท่ีสงเสริมการเรียนรูยุคใหม 
1. (ก.18) รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปสุดทายท่ีสอบผาน
ภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B1 

รอยละ 50 

2. (ก.19) รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปสุดทายท่ีสอบผานเกณฑการ
ทดสอบดานดิจิทัลของมหาวิทยาลัย 

รอยละ 50 

3. (ก.20) รอยละของหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการ
ทำงาน (work integrated learning) 

รอยละ 50 

4. (ก.21) จำนวนหลักสูตรท่ีเขารวมกิจกรรม  9 หลักสูตร 
5. (ก.22) จำนวนทุนอุดหนุนการวิจยัสำหรับนักศึกษา 30 ทุน 
6. (ก.22) จำนวนบทความวิจัยท่ีไดรับการเผยแพร 5 บทความ 
รวมกลยุทธท่ี 1.1.2 จำนวน 6 ตัวช้ีวัด 
กลยุทธท่ี 1.1.4 พัฒนาสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูของอาจารยตามแนวทาง Active Learning 

1. (ก.23) รอยละของหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning รอยละ 50 
รวมกลยุทธท่ี 1.1.4 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด 
กลยุทธที่ 1.2.1 สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น 

1. (ก.24) จำนวนหลักสูตร Up Skills/Re Skillsท่ีมีการพัฒนาหรือปรับปรุงและ
เปดดำเนินการ 

3 หลักสูตร 

รวมกลยุทธท่ี 1.2.1 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด 
กลยุทธท่ี 1.2.2 สราง Partnership กับสถานประกอบการ และหนวยงานภายนอกในการพัฒนา
ทักษะการทำงานของประชาชน 
1. (ก.25) จำนวนหนวยงานภายนอกท่ีมีความรวมมือดำเนินการหลักสูตร 
Up Skills/Re Skills 

2 หนวยงาน 

รวมกลยุทธท่ี 1.2.2 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด 
รวมตัวช้ีวัดความสำเร็จเชิงปริมาณ  ยุทธศาสตรท่ี  1 จำนวน 36 ตัวช้ีวัด 
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แผนงานพันธกิจพ้ืนฐาน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จเชิงคุณภาพ คาเปาหมาย 2564 
กลยุทธท่ี 1.1.2 พัฒนาส่ือการเรียนการสอนและแพลตฟอรมการเรียนรูท่ีสงเสริมการเรียนรูยุคใหม 
1. (ก.1) ผลการดำเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 3.25 คะแนน 
2. (ก.1) ผลการดำเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา สายสนับสนุน 4.0 คะแนน 
3. (ก.1) ผลการดำเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ 4.0 คะแนน 
4. (ก.1) รอยละของหลักสูตรท่ีผานเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา รอยละ 100 
5. (ก.2) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเขารวมกิจกรรม ระดับ 4 
6. (ก.2) ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4 
7. (ก.3) ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 3 
8. (ก.4) ระดับความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม ระดับ 4 
9. (ก.5) ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4 
10. (ก.6) ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4 
11. (ก.7) ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4 
12. (ก.8) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาเขารวมกิจกรรม ระดับ 4 
13. (ก.9) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาเขารวมกิจกรรม ระดับ 4 
14. (ก.9) ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4 
15. (ก.10) ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 3 
รวมกลยุทธท่ี 1.1.2 จำนวน 15 ตัวช้ีวัด 
กลยุทธท่ี 1.1.3 พัฒนาสภาพแวดลอมและส่ิงอำนวยความสะดวกตอการเรียนรูท่ีเหมาะสมและ
ทันสมัย 
1. (ก.11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอสื่อ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ระดับ 4 
2. (ก.12) นักศึกษามีความพึงพอใจตอความพรอมของเอกสารและวัสดุ
ประกอบการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม 

ระดับ 4 

3. (ก.13) ระดับคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอความพรอมของครุภัณฑ
ประกอบการเรียนการสอน 

3.5 คะแนน 

รวมกลยุทธท่ี 1.1.3 จำนวน 3 ตัวช้ีวัด 
กลยุทธท่ี 1.1.5 สราง Partnership กับสถานประกอบการ และสถาบันการศึกษาในการผลิตบัณฑิต 
1. (ก.14) ความพึงพอใจของศิษยเกาท่ีเขารวมกิจกรรม ระดับ 4 
2. (ก.14) ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 3 
3. (ก.15) ระดับความพึงพอใจของหนวยงานตอการฝกประสบการณวิชาชีพ/สห
กิจศึกษา 

ระดับ 4 

4. (ก.16) ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4 
รวมกลยุทธท่ี 1.1.5 จำนวน 4 ตัวช้ีวัด 
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แผนงานยุทธศาสตร 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จเชิงคุณภาพ คาเปาหมาย 2564 
กลยุทธท่ี 1.1.1 พัฒนาหลักสูตรท่ีตอบสนองการสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
1. (ก.17) ระดับความสำเรจ็ของการดำเนินโครงการ ระดับ 4 
รวมกลยุทธท่ี 1.1.1 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด 
กลยุทธท่ี 1.1.2 พัฒนาส่ือการเรียนการสอนและแพลตฟอรมการเรียนรูท่ีสงเสริมการเรียนรูยุคใหม 
1. (ก.18) ระดับความสำเร็จของการจัดการกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ระดับ 3 
2. (ก.19) ระดับความสำเร็จของการจัดการกิจกรรมเสริมทักษะ ระดับ 3 
3. (ก.20) ระดับความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการ
ทำงาน (work integrated learning) 

ระดับ 3 

4. (ก.21) รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ รอยละ 80 
5. (ก.21) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตดานทักษะความรู การคิด วิเคราะห
และคุณธรรม จริยธรรม 

ระดับ 4 

6. (ก.21) ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4 
7. (ก.22) ระดับความสำเร็จของการเผยแพร ระดับ 4 
รวมกลยุทธท่ี 1.1.2 จำนวน 7 ตัวช้ีวัด 
กลยุทธท่ี 1.1.4 พัฒนาสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูของอาจารยตามแนวทาง Active Learning 

1. (ก.23) ระดบัความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ระดับ 3 
รวมกลยุทธท่ี 1.1.4 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด 
กลยุทธท่ี 1.2.1 สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรระยะส้ันท่ีตอบสนองความตองการของประชาชนใน
ทองถิ่น 
1. (ก.24) ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4 
2. (ก.24) ระดับความพึงพอใจของประชาชนในทองถ่ินท่ีไดรับการพัฒนาทักษะ
การทำงาน 

คะแนน 
เฉลี่ย 3.75 

รวมกลยุทธท่ี 1.2.1 จำนวน 2 ตัวช้ีวัด 
กลยุทธท่ี 1.2.2 สราง Partnership กับสถานประกอบการ และหนวยงานภายนอกในการพัฒนา
ทักษะการทำงานของประชาชน 
1. (ก.25) ระดับความพึงพอใจของประชาชนใน 
ทองถ่ินท่ีไดรับการพัฒนาทักษะการทำงาน 

คะแนน 
เฉลี่ย 3.75 

รวมกลยุทธท่ี 1.2.2  จำนวน 1 ตัวช้ีวัด 
รวมตัวช้ีวัดความสำเร็จเชิงคุณภาพ  ยุทธศาสตรท่ี  1 จำนวน 34 ตัวช้ีวัด 
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แผนงานพันธกิจพ้ืนฐาน 
โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
กิจกรรมท่ี 1 การประกันคุณภาพการศึกษา - ผูชวยคุณบดีฝายประกันคุณภาพ

การศึกษาและพัฒนางานวิจัย 
กิจกรรมท่ี 2 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม - รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา  

- ประธานหลักสูตร ทุกหลักสูตร 
กิจกรรมท่ี 3 การอบรมเพ่ือปรับพ้ืนฐานความรูเพ่ือเตรียม
ความพรอมกอนเรียน 

- รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
- ประธานหลักสูตร ทุกหลักสูตร 

กิจกรรมท่ี 4 การศึกษาดูงานของนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการอบรมทางวิชาการใหนักศึกษา 

- รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
- ประธานหลักสูตร ทุกหลกัสูตร 

กิจกรรมท่ี 5 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา - รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
- ประธานหลกัสูตร ทุกหลักสูตร 

กิจกรรมท่ี 6 การสงเสริมการผลิตบัณฑิตทาง
สถาปตยกรรมใหมีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

- ประธานหลักสูตรสถาปตยกรรม 

กิจกรรมท่ี 7 การสงเสริมการผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมให
มีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

- ประธานหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม 

กิจกรรมท่ี 8 การแขงขันกีฬาหรือสงเสริมสุขภาพ - รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา                  
- ประธานหลักสูตร ทุกหลักสูตร 

กิจกรรมท่ี 9 การอบรมดานคุณธรรม จรยิธรรม 
ประชาธิปไตยและสารเสพติด สำหรับนักศึกษา 

- รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
- ประธานหลักสูตร ทุกหลักสูตร 

กิจกรรมท่ี 10  การสงเสริมศักยภาพของ นักศึกษาในการ
แขงขันหรือ การเขารวมประชุมทางวิชาการ 

- รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
- ประธานหลักสูตร ทุกหลักสูตร 

กิจกรรมท่ี 11 การเชาเครื่องคอมพิวเตอรหองปฏิบัติการ - ผูชวยคณบดีฝายบริหาร 
กิจกรรมท่ี 12 จัดหาวัสดุประกอบการเรียนการสอนเพ่ือ
ผลิตบัณฑิตสาขาสถาปตยกรรม 

- ประธานหลักสูตรสถาปตยกรรม 

กิจกรรมท่ี 13 การจัดหาครุภัณฑการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต 

- รองคณบดีฝายบริหารและแผนงาน           
- ผูชวยคณบดีฝายวิเคราะหแผน 

กิจกรรมท่ี 14 โครงการศิษยเกาและพ่ีนองสัมพันธ - รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา  
- ประธานหลักสูตร 

กิจกรรมท่ี 15 การฝกประสบการณวิชาชีพนักศึกษา/     
สหกิจศึกษา 

- รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
- ประธานหลักสูตร ทุกหลักสูตร 

กิจกรรมท่ี 16 กิจกรรมประชาสัมพันธและแนะแนว
หลักสูตร 

- รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
- ประธานหลักสูตร ทุกหลักสูตร 
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แผนงานยุทธศาสตร 
โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 17 การปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรท่ีตอบสนอง
การสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

- รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
- ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร                  

กิจกรรมท่ี 18 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา
กอนการฝกประสบการณวิชาชีพ 

- รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
- ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร                  

กิจกรรมท่ี 19 พัฒนาทักษะดานดิจิทัลสำหรับนักศึกษา - ผูชวยคณบดีฝายบริหาร 
- ประธานหลักสูตร ทุกหลักสูตร 

กิจกรรมท่ี 20 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณา
การกับการทำงาน (WIL) ดวยการบูรณาการรายวิชา 

- ผูชวยคณบดีฝายบริหาร 
- ประธานหลักสูตร ทุกหลักสูตร 

กิจกรรมท่ี 21 การเตรียมความพรอมเพ่ือการทำงานเม่ือ
สำเร็จการศึกษา 

- รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
- ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร                  

กิจกรรมท่ี 22 การอุดหนุนทุนวิจัยสำหรับนักศึกษา - ผูชวยคุณบดีฝายประกันคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนางานวิจัย 
- ประธานหลักสูตร ทุกหลักสูตร 

กิจกรรมท่ี 23 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning 

- รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
- ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร                  

กิจกรรมท่ี 24 การอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือตอบสนอง
ความตองการของประชาชนในทองถ่ิน 

- ผูชวยคณบดีฝายบริการชุมชน 
- ประธานหลักสูตร ทุกหลักสูตร 

กิจกรรมท่ี 25 การสงเสริมการมีสวนรวมของ
ผูประกอบการ/หนวยงานภายนอกในการพัฒนาทักษะการ
ทำงานของประชาชนในทองถ่ิน 

- ผูชวยคณบดีฝายบริการชุมชน 
- ประธานหลักสูตร ทุกหลักสูตร 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีสมรรถนะสูง 

แผนงานยุทธศาสตร 
เปาประสงค เปาประสงคท่ี 3. สรางครูท่ี เกงวิชาการ เกงภาษา เกงสอน มีจิตวิญญาณความเปนครู  

รูและรักษทองถ่ินนอมนำศาสตรของพระราชามาปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน 
กลยุทธ กลยุทธท่ี 2.3.2 สงเสริมการสรางครูตามแนวศาสตรของพระราชา 

กลยุทธท่ี 2.3.5 พัฒนาหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะตามความตองการ จำเปนของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โครงการ 1. โครงการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารยครุศาสตรใหมีความเปนมืออาชีพ 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ และคาเปาหมาย 

แผนงานยุทธศาสตร 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จเชิงปริมาณ คาเปาหมาย 2564 
กลยุทธท่ี 2.3.2 สงเสริมการสรางครูตามแนวศาสตรของพระราชา 
1. (ก.26) จำนวนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80 ของนักศึกษา
ท่ีมีคำสั่งเขารวม 

รอยละ 80 

รวมกลยุทธท่ี 2.3.2 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด 
กลยุทธท่ี 2.3.5 พัฒนาหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะตามความตองการ จำเปนของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
1. (ก.27) จำนวนอาจารยท่ีเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80 ของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

รอยละ 80 

รวมกลยุทธท่ี 2.3.5 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด 
รวมตัวช้ีวัดความสำเร็จเชิงปริมาณ  ยุทธศาสตรท่ี  2 จำนวน 2 ตัวช้ีวัด 
 

แผนงานยุทธศาสตร 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จเชิงคุณภาพ คาเปาหมาย 2564 
กลยุทธท่ี 2.3.2 สงเสริมการสรางครูตามแนวศาสตรของพระราชา 
1. (ก.26) ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4 
รวมกลยุทธท่ี 2.3.2 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด 
กลยุทธท่ี 2.3.5 พัฒนาหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะตามความตองการ จำเปนของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
3. (ก.27) ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4 
4. (ก.27) รอยละของอาจารยทีไ่ดรับการพัฒนาสมรรถนะใหสอดคลองกับยุคดิจิทัล รอยละ 80 
รวมกลยุทธท่ี 2.3.5 จำนวน 2 ตัวช้ีวัด 
รวมตัวช้ีวัดความสำเร็จเชิงคุณภาพ  ยุทธศาสตรท่ี  2 จำนวน 3 ตัวช้ีวัด 
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โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
กิจกรรมท่ี 26 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการนักศึกษา
คร ู

- ประธานหลักสูตรอุตสาหกรรมศิลป 

กิจกรรมท่ี 27 การพัฒนาสมรรถนะอาจารยครุศาสตรใหมี
ความเปนมืออาชีพ 

- ประธานหลักสูตรอุตสาหกรรมศิลป 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของคนในทองถิ่นและประเทศ 

แผนงานพันธกิจพ้ืนฐาน 
เปาประสงค เปาประสงคท่ี 5. มหาวิทยาลัยมีองคความรูจากการวิจัยและการสรางนวัตกรรมเพ่ือ

เพ่ิมขีดความสามารถของคนในทองถ่ินและประเทศ 
กลยุทธ กลยุทธท่ี 3.5.1 สงเสริมใหอาจารยสรางผลงานวิชาการและงานวิจัยท่ีเกิด Impact สูง 

และตอยอดสูเชิงพาณิชย 
กลยุทธท่ี 3.5.2 สงเสริมการวิจัยเพ่ือแกไขปญหาใหกับชุมชนและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในทองถ่ินตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา
ทองถ่ิน 
กลยุทธท่ี 3.5.3 สงเสริมการตีพิมพเผยแพร และการนำเสนอผลงานวิชาการและ
งานวิจัยท้ังในระดับชาติและนานาชาต ิ

โครงการ - 
แผนงานยุทธศาสตร 
เปาประสงค เปาประสงคท่ี 5. มหาวิทยาลัยมีองคความรูจากการวิจัยและการสรางนวัตกรรมเพ่ือ

เพ่ิมขีดความสามารถของคนในทองถ่ินและประเทศ 
กลยุทธ กลยุทธท่ี 3.5.2 สงเสริมการวิจัยเพ่ือแกไขปญหาใหกับชุมชนและการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนในทองถ่ินตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
กลยุทธท่ี 3.5.3 บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีเปนสหวิทยาการ เพ่ือนำไปสูการใช
ประโยชนเชิงพาณิชยและมุงแกไขปญหาของสงัคม 

โครงการ 1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก 
2. โครงการขับเคลื่อนการนำองคความรูนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขัน
ใหกับทองถ่ิน 
3. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 
มหาวิทยาลัย) 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ และคาเปาหมาย 

แผนงานพันธกิจพ้ืนฐาน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จเชิงปริมาณ คาเปาหมาย 2564 
กลยุทธท่ี 3.5.1 สงเสริมใหอาจารยสรางผลงานวิชาการและงานวิจัยท่ีเกิด Impact สูง และตอยอดสู
เชิงพาณิชย 
1. (ก.28) จำนวนหลักสูตรท่ีมีนักวิจัยดีเดน   5 หลักสูตร 
รวมกลยุทธท่ี 3.5.1 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด 
กลยุทธท่ี 3.5.2 สงเสริมการวิจัยเพ่ือแกไขปญหาใหกับชุมชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในทองถิ่นตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 
1. (ก.29) จำนวนงานวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยภายนอก 1 ทุนวิจัย 
รวมกลยุทธท่ี 3.5.2 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด 
กลยุทธท่ี 3.5.3 สงเสริมการตีพิมพเผยแพร และการนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยท้ังใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
1. (ก.30) จำนวนบทความวิชาการท่ีมีการตีพิมพในวารสารวิชาการ 3 บทความ 
รวมกลยุทธท่ี 3.5.3 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด 

แผนงานยุทธศาสตร 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จเชิงปริมาณ คาเปาหมาย 2564 
กลยุทธท่ี 3.5.2 สงเสริมการวิจัยเพ่ือแกไขปญหาใหกับชุมชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในทองถิ่นตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 

1. (ก.31) มีจำนวนของกลุม ชุมชน หรือประชาชนท่ีรวมกิจกรรมและไดรับการ
พัฒนาและจดทะเบียนกลุมอยางถูกตอง 

2 กลุม 

2. (ก.31) สรางอาชีพและแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร 3 กลุมอาชีพ 
3. (ก.31) ออกแบบสรางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ือแปรรูปผลิตผลทาง
การเกษตร 

2 เครื่อง 

4. (ก.32) เกิดผลงานภาพลายเสนมรดกสถาปตยกรรม (เรือนแถวไมชั้นเดียว 1 อาคาร 
5. (ก.32) เกิดแนวทางการออกแบบทางเดินท่ีเปนมิตรกับทุกคน (Design 
Guideline)  

1 นวัตกรรม 

6. (ก.32) เกิดแนวทางในการออกแบบถนนคนเดินโดยนำอัตลักษณของตำบลโคก
กรวดมาใชในการจัดพ้ืนท่ี และรูปแบบทางดานสถาปตยกรรมตาง ๆในพ้ืนท่ีถนน
คนเดิน (ผังบริเวณ, ปายสื่อความหมาย, สัญลักษณตลาดโคกกรวด)  

3 แนวทาง 

รวมกลยุทธท่ี 3.5.2 จำนวน 6 ตัวช้ีวัด 
กลยุทธท่ี 3.5.3 บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีเปนสหวิทยาการ เพ่ือนำไปสูการใชประโยชน       
เชิงพาณิชยและมุงแกไขปญหาของสังคม 

1. (ก.33) จำนวนผลิตภัณฑกระถางท่ีถูกพัฒนาดวยเทคนิคการข้ึนรูปดวยจิ๊กเกอร
ท่ีมีอัตลักษณของชุมชน 

5 ตนแบบ 

2. (ก.33) จำนวนผูประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน (SMEs) 1 ผูประกอบการ 
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3. (ก.33) จำนวนบรรจุภัณฑกระถางตนไมท่ีมีอัตลักษณของชุมชน 5 ตนแบบ 
4. (ก.34) ผลิตภัณฑท่ีสามารถยืดอายุการเก็บรักษาไดนานข้ึน 1 ผลิตภัณฑ 
5. (ก.34) บรรจุภัณฑ 1 ผลิตภัณฑ 
6. (ก.34) เครื่องกดขนมรังแตน 1 เครื่อง 
7. (ก.34) โรงอบขนมรังแตน จากพลังงานแสงอาทิตย 1 โรงเรือน 
8. (ก.35) การทดลองเคลือบสี   5 ส ี
9. (ก.35) เคลือบสีผลิตภัณฑ 5 ผลิตภัณฑ 
10. (ก.35) ถายทอดสูชุมชน 5 ผูประกอบการ 
11. (ก.36) การนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีมีอยูแลวไปพัฒนาหรือตอยอดภูมิ
ปญญาของคนในทองถ่ิน 

1 เทคโนโลย ี

12. (ก.36) การสรางนวัตกรรมใหมและหรือนำนวัตกรรมไปใชประโยชนในเชิง
ประจกัษ 

1 เทคโนโลยี/
นวัตกรรม 

13. (ก.36) จำนวนของกลุม ชุมชน หรือประชาชนท่ีรวมกิจกรรมและไดรับการ
พัฒนา 

1 ชุมชน 

14. (ก.37) เครื่องฉีดพนปุย และสารเคมี ลดการสัมผัสโดยตรง ประหยัดกำลังแรง
คน เพ่ิมความปลอดภัยใหกับเกษตรกร 

1 ชุด 

15. (ก.37) เครื่องไลนก ไลกา 1 ชุด 
16. (ก.38) การสรางนวัฒกรรมใหมเปนของท่ีระลึกหุนจำลองยอสวนในชุดพ้ืนถ่ิน
โคราชแบบยอสวน 

1 ผลิตภัณฑ 

17. (ก.38) กระบวนการสรางนวัฒกรรมเปนคูมืออธิบายข้ันตอนการทำ หุนจำลอง
สวมชุดไทยพ้ืนถ่ินแบบยอสวน 

1 องคความรู 

18. (ก.39) เครื่องตีกาบตาลจากพลังงานแสงอาทิตย 1 ชุด 
19. (ก.39) ผลิตภัณฑจากเสนใยของกาบตาล 2 ชิ้น 
20. (ก.39) บรรจุภัณฑสำหรับผลิตภัณฑ 2 ชิ้น 
21. (ก.39) รายวิชาท่ีมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับโครงการ 3 รายวิชา 
22. (ก.40) จำนวนชุมชนท่ีไดรับการพัฒนาและมีการใชประโยชนจากองคความรู 1 ชุมชน 
รวมกลยุทธท่ี 3.5.3 จำนวน 22 ตัวช้ีวัด 
รวมตัวช้ีวัดความสำเร็จเชิงปริมาณ  ยุทธศาสตรท่ี  3 จำนวน 31 ตัวช้ีวัด 
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แผนงานพันธกิจพ้ืนฐาน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จเชิงคุณภาพ คาเปาหมาย 2564 
กลยุทธท่ี 3.5.1 สงเสริมใหอาจารยสรางผลงานวิชาการและงานวิจัยท่ีเกิด Impact สูง และตอยอดสู
เชิงพาณิชย 
1. (ก.28) ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ   ระดับ 4 
2. (ก.28) รอยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีนำไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย
หรือจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 

รอยละ 50 

รวมกลยุทธท่ี 3.5.1 จำนวน 2 ตัวช้ีวัด 
กลยุทธท่ี 3.5.2 สงเสริมการวิจัยเพ่ือแกไขปญหาใหกับชุมชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในทองถิ่นตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 
1. (ก.29) ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ   ระดับ 4 
2. (ก.29) ระดับความสำเร็จของการนำองคความรูไปใชในการเพ่ิมขีด
ความสามารถของคนในชุมชน 

ระดับ 4 

รวมกลยุทธท่ี 3.5.2 จำนวน 2 ตัวช้ีวัด 
กลยุทธท่ี 3.5.3 สงเสริมการตีพิมพเผยแพร และการนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยท้ังใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
1. (ก.30) ระดับความพึงพอใจตอวารสารวิชาการฯ ระดับ 4 
2. (ก.30) รอยละของผลงานวิจัยท่ีไดรับการ 
ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ 

รอยละ 50 

รวมกลยุทธท่ี 3.5.3 จำนวน 2 ตัวช้ีวัด 
แผนงานยุทธศาสตร 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จเชิงคุณภาพ คาเปาหมาย 2564 
กลยุทธท่ี 3.5.2 สงเสริมการวิจัยเพ่ือแกไขปญหาใหกับชุมชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในทองถิ่นตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 
1. (ก.31) ยกระดับผลิตภัณฑชุมชน และการพัฒนาบรรจุภัณฑ 1 ผลิตภัณฑ 
2. (ก.32) ตลาดถนนคนเดินเปนตลาดท่ีมีอัตลักษณมีรูปแบบท่ีนาสนใจเหมาะสม
กับการทองเท่ียว 

1 รูปแบบ 

3. (ก.32) ทางเดินท่ีเหมาะสมกับทุกคน ทุกวัย 1 ทางเดิน 
4. (ก.32) เกิดการเชือ่มโยงกับการเรียนการสอนเกิดการบูรณาการ 1 รายวิชา 
รวมกลยุทธท่ี 3.5.2 จำนวน 4 ตัวช้ีวัด 
กลยุทธท่ี 3.5.3 บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีเปนสหวิทยาการ เพ่ือนำไปสูการใชประโยชนเชิง
พาณิชยและมุงแกไขปญหาของสังคม 
1. (ก.33) ผลิตภัณฑชุมชน OTOP ในพ้ืนท่ีไดรับการพัฒนาและยกระดับใหมี
มาตรฐานและคุณภาพท่ีสูงข้ึน 

1 ผลิตภัณฑ 

2. (ก.34) ระดับความพึงพอใจของกลุมอาชีพภายในเขตเทศบาลตำบลขาม
สะแกแสง ตอคุณภาพชีวิตท่ีสูงข้ึน 

ระดับ 4 
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3. (ก.34) ชุมชนตนแบบสำหรับการผลิตขนมรังแตนมีระบบและกลไกในการ
ดำเนินงาน 

1 ระบบ/กลไก 

4. (ก.35) มูลคาผลิตภัณฑเพ่ิมข้ึน รอยละ 20 
5. (ก.36) กลุม ชุมชนหรือประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนโดยการเปรียบเทียบจาก
ความเปนอยู สุขภาพหรือความสุข หรือยกระดับรายไดท่ีดีข้ึนกวาเดิมโดยการ
เปรียบเทียบทางเศรษฐกิจในดาน ตนทุนการดำเนินชีวิต การสรางอาชีพ หรือ
รายได 

1 ชุมชน 

6. (ก.37) เกษตรกรกลุมผูปลูกมะขามเทศไดเครื่องฉีดพนปุย และสารเคมี ลดการ
สัมผัสโดยตรง ประหยัดกำลังแรงคน เพ่ิมความปลอดภัยใหกับเกษตรกร 

1 แปลง 

7. (ก.37) เกษตรกรกลุมผูปลูกมะขามเทศไดเครื่องไลนก ไลกา 1 แปลง 
8. (ก.38) ชาวบานตำบลสูงเนินและกลุมทอผาเทศบาลตำบลสูงเนินรวมโครงการ  
และนำไปใชปฏิบัต ิ

1 กระบวนการ 

9. (ก.39) มูลคาผลิตภัณฑเพ่ิมข้ึน รอยละ 20 
10. (ก.39) ความพึงพอใจของกลุมไมกวาดบานโนนหมันไมต่ำกวา ระดับ 4 
11. (ก.40) ระดับ 4 
รวมกลยุทธท่ี 3.5.3 จำนวน 11 ตัวช้ีวัด 
รวมตัวช้ีวัดความสำเร็จเชิงคุณภาพ  ยุทธศาสตรท่ี  3 จำนวน 15 ตัวช้ีวัด 
 

แผนงานพันธกิจพ้ืนฐาน 
โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
กิจกรรมท่ี 28 การพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย
ดีเดน 

- ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนางานวิจัย 

กิจกรรมท่ี 29 การเขียนงานวิจัยเพ่ือขอทุนสนบัสนุนจาก
แหลงทุนภายนอก 

- ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนางานวิจัย 

กิจกรรมท่ี 30 การจัดทำวารสารทางวิชาการดาน
เทคโนโลยี 

- ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนางานวิจัย 

แผนงานยุทธศาสตร 
โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
กิจกรรมท่ี 31 การพัฒนานวัตกรรมทางการผลิตพัฒนาภูมิ
ปญญาและยกระดับผลิตภัณฑเพ่ือสรางรายไดของกลุม
อาชีพชุมชนอยางยั่งยืน เขตพ้ืนท่ีตาบลทาชาง อำเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

- อาจารย ชาญศักดิ์ ตรีภพ 

กิจกรรมท่ี 32 การพัฒนาถนนคนเดิน “ตลาดเกาโคก
กรวด” ผานมรดกสถาปตยกรรม เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ
ชุมชน 
 

- ผูชวยศาสตราจารย ขวัญนภา            
สิทธิ์ประเสริฐ 
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กิจกรรมท่ี 33 การยกระดับกระบวนการผลิตกระถางดาน
เกวียนเพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับผูประกอบการ 

- ผูชวยศาสตราจารย ชน ยี่นาง 

กิจกรรมท่ี 34  การพัฒนาศักยภาพและยกระดับเศรษฐกิจ
ฐานรากของชุมชนดวยนวัตกรรม และเทคโนโลยี เพ่ือ
สรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจชุมชน 

- อาจารย ฤทธิรงค แจงอ่ิม 

กิจกรรมท่ี 35 การพัฒนาเคลือบสีผลิตภัณฑ
เครื่องปนดินเผาชุมชนดานเกวียน 

- ผูชวยศาสตราจารย ดุริวัฒน ตาไธสง 

กิจกรรมท่ี 36 การพัฒนาและสรางเครื่องกรอกขาวสาร
ก่ึงอัตโนมัติสาหรับใชในรานคาชุมชน  
 

- ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทศพร จันทร
เผือก 

กิจกรรมท่ี 37 การพัฒนาระบบการจัดการแปลงปลูก และ
การสรางมูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑ “มะขามเทศหวานเพชรโนน
ไทย”  ของกลุมเกษตรกรผูปลูกมะขามเทศ ตำบลโนนไทย  
อำเภอโนนไทย และตำบลขามสะแกแสง อำเภอขาม
สะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา 

- อาจารย ดร.สุรชัย วงษฟูเกียรติ 

กิจกรรมท่ี 38 การพัฒนากระบวนการผลิตของท่ีระลึก
หุนจำลองในชุดพ้ืนบานโคราชแบบยอสวนเพ่ือการคาดวย
ภูมิปญญาพ้ืนถ่ินไทย 

- อาจารย ปริญญา เชิดเกียรติพล 

กิจกรรมท่ี 39 การออกแบบเครื่องตีกาบตาลจากพลังงาน
แสงอาทิตยเพ่ือนำเสนใยมาออกแบบและพัฒนาเปน
ผลิตภัณฑเพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจชุมชน 

- ผูชวยศาสตราจารย ณัฏวรัตน ขจัดภัย 

กิจกรรมท่ี 40 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตำบลแบบบูรณาการ         (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)  
(ตำบลทาเยี่ยม) 

- ผูชวยคณบดีฝายบริการชุมชน 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล และมีความเปนสากล 

แผนงานพันธกิจพ้ืนฐาน 

เปาประสงค เปาประสงคท่ี 7. เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีสมรรถนะสูง สามารถพ่ึงพาตนเองไดมี              
ธรรมาภิบาลและมีความเปนสากล 

กลยุทธ กลยุทธท่ี 4.7.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีความคลองตัว มีประสิทธิภาพและ            
มีธรรมาภิบาล 

โครงการ 1. โครงการพัฒนาการใหบริการท่ีเอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูและสงเสริมคุณภาพชีวิต
นักศึกษา 
2. โครงการบริหารทรัพยสิน สรางเสถียรภาพทางการเงิน และงบประมาณ สนับสนุน
การบริหารจัดการคณะ 
3. โครงการพัฒนาบุคลากรสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ และคาเปาหมาย 

แผนงานพันธกิจพ้ืนฐาน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จเชิงปริมาณ คาเปาหมาย 2564 
กลยุทธท่ี 4.7.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีความคลองตัว มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 

1. (ก.41) รอยละการเบิกจายงบประมาณ รอยละ 95 
2. (ก.42) รอยละของครุภัณฑท่ีไดรับการซอมบำรุงจากแผนการซอมครุภัณฑ
ประจำป 

รอยละ 80 

3. (ก.43) การเบิกจายคาสาธารณูประโภค 12 เดือน 
4. (ก.43) ผลการเบิกจายคาสาธารณูประโภค รอยละ 100 
5. (ก.44) รอยละการเบิกจายงบประมาณในงานธุรการและประสานงาน รอยละ 100 
6. (ก.45) จำนวนการประชุมบุคลากรคณะตอปการศึกษา 2 ครั้ง 
7. (ก.45) จำนวนการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 12 ครั้ง 
8. (ก.45) จำนวนการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 3 ครั้ง 
9. (ก.46) แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (63-67) 1 เลม 
10. (ก.46) แผนกลยุทธทางการเงิน 5 ป คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (63-67) 1 เลม 
11. (ก.46) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 1 เลม 
12. (ก.46) แผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 1 เลม 
13. (ก.46) แผนกลยุทธทางการเงิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 1 เลม 
14. (ก.46) แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปงบประมาณ 2563 1 เลม 
15. (ก.47) แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทำงาน คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

1 เลม 

16. (ก.47) แผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

1 เลม 
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17. (ก.47) แผนพัฒนานักศึกษาใหมีความสามารถดานดิจิทัล คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

1 เลม 

18. (ก.47) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2562 ระดับคณะ และ
หลักสูตร 

1 เลม 

19. (ก.48) แผนงานการบริการวิชาการแกสังคม และแผนการดำเนินงานการ
บริการวิชาการ ประจำปการศึกษา 2562 ปงบประมาณ 2563 

1 เลม 

20. (ก.48) แผนการใชประโยชนจากการบริการวิชาการแกสังคม ปงบประมาณ 
2563 

1 เลม 

21. (ก.48) แผนงานขับเคลื่อนนโยบายคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมปลอดขยะ 
ปงบประมาณ 2563 

1 เลม 

22. (ก.49) แผนพัฒนาบุคลากรสายสอน 1 แผน 
23. (ก.49) การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการตามแผนพัฒนาบุคลากร 2 ครั้ง 
24. (ก.49) รอยละบุคลากรสายสอนเขารวมประชุม สัมมนา ตามแผน รอยละ 75 
25. (ก.50) แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 1 แผน 
26. (ก.50) การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการตามแผนพัฒนาบุคลากร 2 ครั้ง 
27. (ก.50) รอยละบุคลากรสายสอนเขารวมประชุม สัมมนา ตามแผน รอยละ 75 
รวมกลยุทธท่ี 4.7.1 จำนวน 27 ตัวช้ีวัด 
รวมตัวช้ีวัดความสำเร็จเชิงปริมาณ  ยุทธศาสตรท่ี 4 จำนวน 27 ตัวช้ีวัด 
 

แผนงานพันธกิจพ้ืนฐาน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จเชิงคุณภาพ คาเปาหมาย 2564 
กลยุทธท่ี 4.7.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีความคลองตัว มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 

1. (ก.41) นักศึกษามีความพึงพอใจตอความพรอมของเอกสารและวัสดุ
ประกอบการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมในการเรียนท้ังรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ 

ระดับ 4 

2. (ก.42) นักศึกษามีความพึงพอใจตอทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 

ระดับ 4 

3. (ก.44) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานธุรการคณะ ระดับ 4 
4. (ก.45) ระดับความสำเร็จในการประชุมบุคลากรคณะ ระดับ 4 
5. (ก.45) ระดบัความสำเร็จในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ระดับ 4 
6. (ก.45) ระดบัความสำเร็จในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ระดับ 4 
7. (ก.46) ระดับความสำเร็จตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร รอยละ 85 
8. (ก.46) ระดับความสำเร็จตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธทางการเงิน รอยละ 60 
9. (ก.46) ระดับความสำเร็จตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ รอยละ 85 
10. (ก.46) รอยละการเบิกจายตามเปาหมายของแผนปฏิบัติการงบประมาณ รอยละ 97 
11. (ก.46) ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน 

ระดับ 4 
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12. (ก.47) ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการกับการทำงาน 

ระดับ 3 

13. (ก.47) ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาดาน
ภาษาอังกฤษ 

ระดับ 3 

14. (ก.47) ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาใหมี
ความสามารถดานดิจิทัล 

ระดับ 3 

15. (ก.47) ผลการประเมินคุณภาพระดับคณะ และระดับหลักสูตร มีคะแนนสูงข้ึน
จากป 2563 

3.5 คะแนน 

16. (ก.48) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ระดับ 4 
17. (ก.49) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ระดับ 4 
18. (ก.50) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ระดับ 4 
รวมกลยุทธท่ี 4.7.1 จำนวน 18 ตัวช้ีวัด 
รวมตัวช้ีวัดความสำเร็จเชิงคุณภาพ  ยุทธศาสตรท่ี 4 จำนวน 18 ตัวช้ีวัด 
 

โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
กิจกรรมท่ี 41 จัดหาวัสดุประกอบการเรียนการสอนเพ่ือ
ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

- รองคณบดีฝายบริหารและแผนงาน           
- ผูชวยคณบดีฝายวิเคราะหแผน 

กิจกรรมท่ี 42 การซอมบำรุง ปรับปรงุครุภัณฑ หองเรียน 
หองปฏิบัติการ 

- รองคณบดีฝายบริหารและแผนงาน           
- ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร 

กิจกรรมท่ี 43 คาสาธารณูปโภค - หัวหนาสำนักงานคณบดี 
กิจกรรมท่ี 44 ธุรการและประสานงาน - หัวหนาสำนักงานคณบดี 
กิจกรรมท่ี 45 การประชมุบุคลากร และคณะกรรมการ
บริหารคณะระดับตาง ๆ 

- หัวหนาสำนักงานคณบดี 

กิจกรรมท่ี 46 การจัดทำ และการดำเนินการตามแผน ดาน
การบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563 

- รองคณบดีฝายบริหารและแผนงาน           
- ผูชวยคณบดีฝายวิเคราะหแผน 

กิจกรรมท่ี 47 การจัดทำ และการดำเนินการตามแผน ดาน
การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

- รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
- ผูชวยคุณบดีฝายประกันคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนางานวิจัย 

กิจกรรมท่ี 48 การจัดทำ และการดำเนินการตามแผน ดาน
การบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

- รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

กิจกรรมท่ี 49  สงบุคลากรสายสอนเขารวมประชุม สัมมนา - รองคณบดีฝายบริหารและแผนงาน 
กิจกรรมท่ี 50 สงบุคลากรสายสนับสนุนเขารวมประชุม 
สัมมนา 

- รองคณบดีฝายบริหารและแผนงาน 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมกันทางสังคม 

แผนงานยุทธศาสตร 
เปาประสงค เปาประสงคท่ี 8. ประชาชนในพ้ืนท่ีเปาหมายในทุกชวงวัยไดรับการสงเสริมสนับสนุน 

พัฒนา ใหเรียนรูและไดรับความเสมอภาคและเทาเทียมในสังคม 
กลยุทธ กลยุทธท่ี 5.8.1 พัฒนานวัตกรรมและการใหบริการของมหาวิทยาลัยท่ีเอ้ือตอคนทุกวัย

รวมถึงผูดอยโอกาสทางสังคม 
โครงการ 1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก 
 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ และคาเปาหมาย 

แผนงานยุทธศาสตร 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จเชิงปริมาณ คาเปาหมาย 2564 
กลยุทธท่ี 5.8.1 พัฒนานวัตกรรมและการใหบริการของมหาวิทยาลัยท่ีเอ้ือตอคนทุกวัยรวมถึง
ผูดอยโอกาสทางสังคม 
1. (ก.51) จำนวนโครงการบูรณาการเพ่ือสรางโอกาส 
ความเสมอภาค และความเทาเทียมกันทางสังคมของคนทุกชวงวัย 

1 โครงการ 

2. (ก.51) จำนวนเครือขายความรวมมือในการ 
ขับเคลื่อนการสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมกันทางสังคม 

1 เครือขาย 

รวมกลยุทธท่ี 5.8.1 จำนวน 2 ตัวช้ีวัด 
รวมตัวช้ีวัดความสำเร็จเชิงปริมาณ  ยุทธศาสตรท่ี  5 จำนวน 2 ตัวช้ีวัด 
 

แผนงานยุทธศาสตร 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จเชิงคุณภาพ คาเปาหมาย 2564 
กลยุทธท่ี 5.8.1 พัฒนานวัตกรรมและการใหบริการของมหาวิทยาลัยท่ีเอ้ือตอคนทุกวัยรวมถึง
ผูดอยโอกาสทางสังคม 
1. (ก.51) ระดับความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนท่ีเปาหมายท่ีไดรับการสงเสริม 
สนับสนุนพัฒนาใหเรียนรู 

คาเฉลี่ย 3.75 

รวมกลยุทธท่ี 5.8.1 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด 
รวมตัวช้ีวัดความสำเร็จเชิงปริมาณ  ยุทธศาสตรท่ี  5 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด 
 

โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
กิจกรรมท่ี 51 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบ
บูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (ตำบลตลาดไทร)) 

- ผูชวยคณบดีฝายบริการชุมชน 

 



 

30 
 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การสรางมูลคาเพ่ิมจากภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรม  

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

แผนงานยุทธศาสตร 
เปาประสงค เปาประสงคท่ี 9. การมีสวนรวมของนักศึกษา บุคลากร และชุมชน ในการสราง

มูลคาเพ่ิมจากภูมิปญญาทองถ่ินและศิลปวัฒนธรรม 
กลยุทธ กลยุทธท่ี 9.1 ทำนุบำรุงศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ

เอกลักษณของความเปนชาติ 
โครงการ 9.1.1 โครงการสืบสานประเพณีเพ่ือการอนุรักษ สืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และ

ภูมิปญญาพ้ืนถ่ินโคราช 
 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ และคาเปาหมาย 

แผนงานยุทธศาสตร 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จเชิงปริมาณ คาเปาหมาย 2564 
กลยุทธท่ี 6.9.1 ทำนุบำรุงศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณของความ
เปนชาต ิ
1. (ก.52) จำนวนกิจกรรม Green University 1 กิจกรรม 
2. (ก.52) จำนวนหลักสูตรท่ีเขารวมกิจกรรม 9 หลักสูตร 
3. (ก.25) รอยละของนักศึกษา บุคลากร ท่ีเขารวมกิจกรรม รอยละ 90 
รวมกลยุทธท่ี 6.9.1 จำนวน 3 ตัวช้ีวัด 
รวมตัวช้ีวัดความสำเร็จเชิงปริมาณ  ยุทธศาสตรท่ี  6 จำนวน 3 ตัวช้ีวัด 
 

แผนงานยุทธศาสตร 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จเชิงคุณภาพ คาเปาหมาย 2564 
กลยุทธท่ี 6.9.1 ทำนุบำรุงศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณของความ
เปนชาต ิ
1. (ก.52) ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม ระดับ 4 
รวมกลยุทธท่ี 6.9.1 จำนวน 3 ตัวช้ีวัด 
รวมตัวช้ีวัดความสำเร็จเชิงคุณภาพ  ยุทธศาสตรท่ี  6 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด 
 

โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
กิจกรรมท่ี 52 กิจกรรม Green University - หัวหนาสำนักงาน  

- ประธานหลักสูตร 
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แผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
ยุทธศาสตรท่ี  1  การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการการศึกษา  

เปาหมาย : มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสมีามีความเปนเลิศดานการจัดการเรยีนรู บัณฑิตมคีุณภาพเปนท่ียอมรับของสังคม 

แผนงานพันธกิจพ้ืนฐาน 

เปาประสงค 1 บัณฑิตมีคณุภาพ มีงานทำ พรอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และฐานวิถีชีวิตใหม (New normal) 

รายละเอียด งบประมาณ ตัวชี้วดั หนวยนับ เปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหต ุ

กลยุทธท่ี 1.1.2 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและแพลตฟอรมการเรียนรูท่ีสงเสริมการเรียนรูยุคใหม 

1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  กิจกรรมที่ 1 การประกันคุณภาพการศึกษา 50,000 เชิงปริมาณ 1. รายงานประเมินตนเองการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับคณะ 

เลม 1 - ผูชวยคุณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
และพัฒนางานวจิัย 

  

    2. รายงานประเมินตนเองการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร  

หลักสูตร 
 

9 
 

  

    3. รายงานประเมินตนเอง สายสนับสนนุ เลม 1   

    

 
4. การติดตามผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ 

คร้ัง 2    

     

 
5. การรายงานผลการปฏบิัติการตาม
แผนปฏิบัติการงบประมาณ  

คร้ัง 12    

     เชิงคุณภาพ 1. ผลการดำเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร 

คะแนน   3.25    

  
  

  
  

 

 
2. ผลการดำเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา สายสนับสนุน 
 
 
  

คะแนน   4.00     
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รายละเอียด งบประมาณ ตัวชี้วดั หนวยนับ เปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหต ุ

    
3. ผลการดำเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับคณะ 

คะแนน   4.00 
  

    
4. รอยละของหลักสูตรที่ผานเกณฑมาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษา   

รอยละ  100 
  

  กิจกรรมที่ 2 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 6,000 เชิงปริมาณ 1. จำนวนคร้ังที่นักศึกษาใหม ทุกหลักสูตร
ไดรับการปฐมนิเทศตอปการศึกษา  

คร้ัง 1  - รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา  
 - ประธานหลักสูตร ทุกหลักสูตร 

  

     

 
2. จำนวนนกัศึกษาเขาใหมเขารวมกิจกรรม
ปฐมนิเทศ 

รอยละ 90    

    
 

เชิงคุณภาพ 1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอการ
เขารวมกิจกรรม 

ระดับ 4 
 

  

     
 

2. ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4    
  กิจกรรมที่ 3 การอบรมเพื่อปรับพื้น

ฐานความรูเพื่อเตรียมความพรอมกอนเรียน 

27,000 เชิงปริมาณ 1. รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมของ
แตละหลักสูตร 

รอยละ 90  - รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
 - ประธานหลักสูตร ทุกหลักสูตร 

  

     

 
2. จำนวนนกัศึกษาที่เขารวมกจิกรรมมคีวามรู
เพิ่มสูงขึ้น 

รอยละ 20    

     เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 3    

  กิจกรรมที่ 4 การศึกษาดูงานของนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการอบรม 

158,000 เชิงปริมาณ 1. จำนวนหลักสูตรที่จัดกิจกรรม หลักสูตร 9  - รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
 - ประธานหลักสูตร ทุกหลักสูตร 

  

  ทางวิชาการใหนักศึกษา    2. จำนวนนกัศึกษาที่เขารวมโครงการมคีวามรู
เพิ่มสูงขึ้น 

รอยละ 20    

     เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม ระดับ 4    

  กิจกรรมที่ 5 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา 8,000 เชิงปริมาณ 1. จำนวนคร้ังที่นักศึกษาชั้นปสุดทายไดรับ
การปจฉิมนิเทศ 

คร้ัง 1  - รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
 - ประธานหลักสูตร ทุกหลักสูตร 

  

       2. รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม รอยละ 90    

     เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ 
  

ระดับ 4    
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รายละเอียด งบประมาณ ตัวชี้วดั หนวยนับ เปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหต ุ

  กิจกรรมที่ 6 การสงเสริมการผลิตบัณฑิต
ทางสถาปตยกรรมใหมีคุณลักษณะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

280,000 เชิงปริมาณ รอยละนักศึกษาที่ไดรับการสงเสริมการผลิต
บัณฑิตทางสถาปตยกรรมใหมีคุณลักษณะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

รอยละ 95  - ประธานหลักสูตรสถาปตยกรรม   

    
  

 เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4    

  กิจกรรมที่ 7 การสงเสริมการผลิตบัณฑิต
ทางวิศวกรรมใหมีคุณลักษณะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

544,000 เชิงปริมาณ รอยละนักศึกษาที่ไดรับการสงเสริมการผลิต
บัณฑิตทางวิศวกรรมใหมีคุณลักษณะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

รอยละ 95  - ประธานหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม 

  

     เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4    

  กิจกรรมที่ 8 การแขงขันกีฬาหรือสงเสริม
สุขภาพ 

30,000 เชิงปริมาณ จำนวนหลักสูตรที่เขารวมกจิกรรม หลักสูตร 9  - รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา                  
- ประธานหลักสูตร ทุกหลักสูตร 

  

    
 

เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม 

ระดับ 4 
 

  

  กิจกรรมที่ 9 การอบรมดานคุณธรรม 
จริยธรรม ประชาธิปไตยและสารเสพติด  

140,000 เชิงปริมาณ รอยละของนักศึกษาใหมที่ไดรับการอบรม รอยละ 80  - รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา  
 - ประธานหลักสูตร  

  

  สำหรับนักศึกษา   เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม 

ระดับ 4     

      ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4     

  

กิจกรรมที่ 10  การสงเสริมศักยภาพของ 
นักศึกษาในการแขงขันหรือ การเขารวม
ประชุมทางวิชาการ 

250,000 เชิงปริมาณ 1. จำนวนผลงานหรือชิ้นงานของนักศึกษาที่
ไดรับการยกยองหรือไดรับรางวัลระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

ผลงาน 2 - รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพนัธ 
 - ประธานหลักสูตร ทุกหลักสูตร 

  

  

   2. จำนวนหลักสูตรที่เขารวมกจิกรรม หลักสูตร 9  
  

 

  เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ 
 
 
 

ระดับ 3  
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รายละเอียด งบประมาณ  ตัวชี้วดั หนวยนับ เปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหต ุ

กลยุทธท่ี 1.1.3 พัฒนาสภาพแวดลอมและสิ่งอำนวยความสะดวกตอการเรียนรูท่ีเหมาะสมและทันสมัย 

 กิจกรรมที่ 11 การเชาเคร่ืองคอมพิวเตอร
หองปฏิบัติการ 

407,500 เชิงปริมาณ จำนวนเคร่ืองคอมพิวเตอร อปุกรณ
คอมพิวเตอร ทดแทนเคร่ืองคอมพิวเตอรชุด
เดิมในหองปฏิบัติการคอมพวิเตอรของคณะ 

เคร่ือง 50 - ผูชวยคณบดีฝายบริหาร  

   เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 
ตอส่ือ และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

คาเฉล่ีย 4   

 กิจกรรมที่ 12 จัดหาวัสดุประกอบการเรียน
การสอนเพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสถาปตยกรรม 

140,000 เชิงปริมาณ รอยละนักศึกษาที่ไดรับการสงเสริมการผลิต
บัณฑิตทางสถาปตยกรรมใหมีคุณลักษณะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

รอยละ 95  - ประธานหลักสูตรสถาปตยกรรม  

   
 

เชิงคุณภาพ นักศึกษามีความพึงพอใจตอความพรอมของ
เอกสารและวัสดุประกอบการเรียนการสอนที่
เหมาะสม 

ระดับ 4 
 

 

 กิจกรรมที่ 13 การจัดหาครุภัณฑการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

2,350,100 
เชิงปริมาณ จำนวนครุภัณฑที่ไดรับการจัดสรรประจำป

งบประมาณของคณะ  
รอยละ  95 - รองคณบดีฝายบริหารและแผนงาน           

- ผูชวยคณบดีฝายวิเคราะหแผน 
 

  
 

เชิงคุณภาพ ระดับคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ตอความพรอมของครุภัณฑประกอบการเรียน
การสอน  

คะแนน 3.5 
 

 

กลยุทธท่ี 1.1.5 สราง Partnership กับสถานประกอบการ และสถาบันการศึกษาในการผลิตบัณฑิต 

2. โครงการพัฒนาสมาคมศิษยเกา 

 
กิจกรรมที่ 14 โครงการศิษยเกาและพี่นอง
สัมพันธ 

20,000 
เชิงปริมาณ 1. จำนวนหลักสูตรที่มีศิษยเกาเขารวม

กิจกรรม 
หลักสูตร 9  - รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา  

 - ประธานหลักสูตร  
 

 
  

เชิงคุณภาพ 1. ความพึงพอใจของศิษยเกาที่เขารวม
กิจกรรม 

ระดับ 4 
 

 

 

  

 2. ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 3 
 
 
 
 

 

 



 
 

35 
 

รายละเอียด งบประมาณ  ตัวชี้วดั หนวยนับ เปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหต ุ

3. โครงการสหกิจศึกษา 
 กิจกรรมที่ 15 การฝกประสบการณวิชาชีพ

นักศึกษา/สหกิจศึกษา  

45,000 เชิงปริมาณ 1. จำนวนการฝกประสบการณวิชาชีพ
นักศึกษา/สหกิจศึกษา 

คร้ัง 1 - ผูชวยคณบดีฝายบริหาร 
- ประธานหลักสูตร ทุกหลักสูตร 

  

 
  

เชิงคุณภาพ 1. ระดับความพึงพอใจของหนวยงานตอการ
ฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา 
 

ระดับ 4 
 

  

4. โครงการประชาสมัพันธหลักสตูรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 กิจกรรมที่ 16 กจิกรรมประชาสัมพันธและ

แนะแนวหลักสูตร 

72,000 เชิงปริมาณ 1. จำนวนหลักสูตรที่เขารวมกจิกรรม หลักสูตร 9 - รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพนัธ 
 - ประธานหลักสูตร ทุกหลักสูตร 

 

    2. จำนวนนกัศึกษาที่เขาเพิ่มสูงขึ้น รอยละ 10   
   เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4   

แผนงานยุทธศาสตร 
เปาประสงคท่ี 1. บัณฑิตมีคุณภาพ มีงานทำ พรอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และฐานวิถีชีวิตใหม (New normal) 
กลยุทธท่ี 1.1.1 พัฒนาหลักสูตรท่ีตอบสนองการสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

5. โครงการปรบัปรุง/พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคลองกับความตองการของประเทศ 

  

กิจกรรมที่ 17 การปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร
ที่ตอบสนองการสรางขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ  

 -  เชิงปริมาณ จำนวนหลักสูตรใหมที่ตอบสนองประชาชนให
มีความสามารถในการแขงขัน 

หลักสูตร 1 - รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพนัธ 
- ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร                   

  

     เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4  
   

กลยุทธท่ี 1.1.2 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและแพลตฟอรมการเรียนรูท่ีสงเสริมการเรียนรูยุคใหม 
6. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา 

 

กิจกรรมที่ 18 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
สำหรับนักศึกษากอนการฝกประสบการณ
วิชาชีพ 
 

10,000 เชิงปริมาณ รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นป
สุดทายที่สอบผานภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ 
B1 

รอยละ 50 - รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพนัธ 
- ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร                  
 
 

 

 
  เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการจัดการกิจกรรม

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 
ระดับ 3 
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7. โครงการพัฒนาทักษะดานดิจทิัลสำหรับนักศึกษา 

 

กิจกรรมที่ 19 พัฒนาทักษะดานดิจิทัล
สำหรับนักศึกษา 

 - เชิงปริมาณ รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชั้นปสุดทายที่สอบผานเกณฑการทดสอบดาน 
ดิจิทัลของมหาวิทยาลัย 
 

รอยละ 50 - ผูชวยคณบดีฝายบริหาร 
- ประธานหลักสูตร ทุกหลักสูตร 

 

 
  เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการจัดการกิจกรรม

เสริมทักษะ 
ระดับ 3 

 
 

8. โครงการเตรยีมความพรอมนักศึกษาเพ่ือเพ่ิมทักษะในการประกอบอาชีพ 

 

กิจกรรมที่ 20 สงเสริมการจัดการเรียนการ
สอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) ดวย
การบูรณาการรายวิชา 

8,000 เชิงปริมาณ รอยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการกับการทำงาน (work 
integrated learning) 

รอยละ 50  - ผูชวยคณบดีฝายบริหาร 
 - ประธานหลักสูตร ทุกหลักสูตร 

 

 

  เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการกับการทำงาน (work 
integrated learning)  

ระดับ  3 
 

 

 
กิจกรรมที่ 21 การเตรียมความพรอมเพือ่
การทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา 

5,000 เชิงปริมาณ จำนวนหลักสูตรที่เขารวมกจิกรรม    หลักสูตร 9 - รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพนัธ 
 - ประธานหลักสูตร ทุกหลักสูตร 

 

 
  เชิงคุณภาพ รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที ่

ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ 
รอยละ 80 

 
 

 

   ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตดาน 
ทักษะความรู การคิด วิเคราะหและคุณธรรม 
จริยธรรม 

ระดับ  4 
 

 

 
   ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ   ระดับ  4 

 
 

 

 
กิจกรรมที่ 22 การอุดหนุนทุนวิจัยสำหรับ
นักศึกษา 

150,000 เชิงปริมาณ 1. จำนวนทุนอุดหนุนการวิจยัสำหรับ
นักศึกษา    

ทุน 30 - ผูชวยคุณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
และพัฒนางานวจิัย 

 

    2. จำนวนบทความวจิัยที่ไดรับการเผยแพร บทความ 5 - ประธานหลักสูตร ทุกหลักสูตร  

 
  เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการเผยแพร ระดับ 4 
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กลยุทธท่ี 1.1.4 พัฒนาสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูของอาจารยตามแนวทาง Active Learning 

9. โครงการพัฒนาสมรรถนะดานการจดัการเรยีนรูอาจารยตามแนวทาง Active Learning 

  

กิจกรรมที่ 23 สงเสริมการจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning 

 - เชิงปริมาณ รอยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning  

รอยละ 50  - รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
 - ประธานหลักสูตร ทุกหลักสูตร 

  

  

    เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning   

ระดับ 3     

เปาประสงคท่ี 2. ประชาชนในทองถ่ินไดรับการพัฒนาทักษะในการทำงาน 
กลยุทธท่ี 1.2.1 สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นท่ีตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น 
 กิจกรรมที่ 24 การอบรมหลักสูตรระยะส้ัน

เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน
ในทองถิ่น 

- เชิงปริมาณ จำนวนหลักสูตร Up Skills/Re Skills 
ที่มีการพัฒนาหรือปรับปรุงและเปด
ดำเนินการ 

หลักสูตร 3 - ผูชวยคณบดีฝายบริการชุมชน 
- ประธานหลักสูตร ทุกหลักสูตร 

 

   เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ   ระดับ  4   

    ระดับความพึงพอใจของประชาชนใน 
ทองถิ่นที่ไดรับการพัฒนาทักษะการทำงาน 

คะแนน 
เฉล่ีย 

(เต็ม 5) 

3.75   

กลยุทธท่ี 1.2.2 สราง Partnership กับสถานประกอบการ และหนวยงานภายนอกในการพัฒนาทักษะการทำงานของประชาชน 

 กิจกรรมที่ 25 การสงเสริมการมีสวนรวม
ของผูประกอบการ/หนวยงานภายนอกใน
การพัฒนาทักษะการทำงานของประชาชน
ในทองถิ่น 

- เชิงปริมาณ จำนวนหนวยงานภายนอกที่ม ี
ความรวมมือดำเนินการหลักสูตร 
Up Skills/Re Skills 

หนวยงาน 2 - ผูชวยคณบดีฝายบริการชุมชน 
- ประธานหลักสูตร ทุกหลักสูตร 

 

   เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจของประชาชนใน 
ทองถิ่นที่ไดรับการพัฒนาทักษะการทำงาน 

คะแนน 
เฉล่ีย 

(เต็ม 5) 
 
 

3.75   
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ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีสมรรถนะสูง 

เปาหมาย : มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสมีาเปนมหาวิทยาลัยช้ันนำของประเทศดานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

แผนงานยุทธศาสตร 
เปาประสงคท่ี 3. สรางครูท่ี เกงวิชาการ เกงภาษา เกงสอน มีจติวิญญาณความเปนครู รูและรักษทองถ่ินนอมนำศาสตรของพระราชามาปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน 
  

รายละเอียด งบประมาณ ตัวชี้วดั หนวยนับ เปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหต ุ

กลยุทธท่ี 2.3.2 สงเสริมการสรางครูตามแนวศาสตรของพระราชา 
1. โครงการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพคร ู

 
กิจกรรมที่ 26 กจิกรรมพัฒนาทกัษะทาง
วิชาการนักศึกษาครู 

 10,000 เชิงปริมาณ จำนวนนกัศึกษาที่เขารวมโครงการ ไมนอย
กวารอยละ 80 ของนักศึกษาที่มีคำส่ังเขารวม 

รอยละ 80  - ประธานหลักสูตรอุตสาหกรรมศิลป  

      เชิงคุณภาพ 1. ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4     

กลยุทธท่ี 2.3.5 พัฒนาหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะตามความตองการ จำเปนของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารยครุศาสตรใหมีความเปนมืออาชีพ 

  
กิจกรรมที่ 27 การพัฒนาสมรรถนะอาจารย
ครุศาสตรใหมีความเปนมืออาชีพ 

10,000 เชิงปริมาณ จำนวนอาจารยที่เขารวมโครงการ ไมนอยกวา
รอยละ 80 ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

รอยละ 80  - ประธานหลักสูตรอุตสาหกรรมศิลป   

  
    เชิงคุณภาพ 1. ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4     

      

  2. รอยละของอาจารยที่ไดรับการพัฒนา
สมรรถนะใหสอดคลองกับยุคดิจิทัล 

รอยละ 80 
    

ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของคนในทองถิ่นและประเทศ 

เปาหมาย : มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสมีาเปนท่ีพ่ึงของทองถ่ิน ท่ีมีผลงานวิจยัและนวัตกรรมท่ีสงผลกระทบสูง ( High Impact) ทางวิชาการ เศรษฐกิจ และสังคมตอทองถ่ินและประเทศ 

แผนงานพันธกิจพ้ืนฐาน 

เปาประสงคท่ี 5. มหาวิทยาลยัมีองคความรูจากการวิจัยและการสรางนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของคนในทองถ่ินและประเทศ 
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รายละเอียด งบประมาณ  ตัวชี้วดั หนวยนับ เปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหต ุ

กลยุทธท่ี 3.5.1 สงเสริมใหอาจารยสรางผลงานวิชาการและงานวิจัยท่ีเกิด Impact สูง และตอยอดสูเชิงพาณิชย 

 
กิจกรรมที่ 28 การพัฒนาสมรรถนะอาจารย
และนักวจิัยดีเดน 

5,000 เชิงปริมาณ จำนวนหลักสูตรที่มีนักวจิัยดีเดน   หลักสูตร 5  - ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
และพัฒนางานวจิัย 

 

     เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ   ระดับ 4     

 
 

  รอยละของผลงานวิจยัและนวัตกรรมที ่
นำไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยหรือจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 

รอยละ 50   

กลยุทธท่ี 3.5.2 สงเสริมการวิจัยเพ่ือแกไขปญหาใหกับชุมชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่นตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 

 
กิจกรรมที่ 29 การเขียนงานวิจัยเพือ่ขอทุน
สนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก 

6,000 เชิงปริมาณ จำนวนงานวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัย
ภายนอก 

ทุนวิจัย 1 - ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
และพัฒนางานวจิัย 

 

   เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ   ระดับ 4   

 
 

  ระดับความสำเร็จของการนำองคความรูไปใช
ในการเพิ่มขีดความสามารถของคนในชุมชน 

ระดับ 4   

กลยุทธท่ี 3.5.3 สงเสริมการตีพิมพเผยแพร และการนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

 
กิจกรรมที่ 30 การจัดทำวารสารทางวิชาการ
ดานเทคโนโลย ี

35,000 เชิงปริมาณ จำนวนบทความวิชาการที่มีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการ 

บทความ 3  - ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
และพัฒนางานวจิัย 

 

   เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจตอวารสารวิชาการฯ ระดับ 4   

 
 

  รอยละของผลงานวิจยัที่ไดรับการ 
ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ 

รอยละ 50   

ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของคนในทองถิ่นและประเทศ 

เปาหมาย : มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสมีาเปนท่ีพ่ึงของทองถ่ิน ท่ีมีผลงานวิจยัและนวัตกรรมท่ีสงผลกระทบสูง (High Impact) ทางวิชาการ เศรษฐกิจ และสังคมตอทองถ่ินและประเทศ 

แผนงานยุทธศาสตร 
เปาประสงคท่ี 5. ชุมชนและสังคมสามารถพ่ึงพาและไดรับประโยชนจากศักยภาพและองคความรูทางวิชาการวิชาชีพและผลงานวิจัยของมหาวิทยาลยัอยางเหมาะสม 

กลยุทธท่ี 3.5.2 สงเสริมการวิจัยเพ่ือแกไขปญหาใหกับชุมชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่นตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 
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1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก 

 

กิจกรรมที่ 31 การพัฒนานวัตกรรมทางการ
ผลิตพัฒนาภูมิปญญาและยกระดับ
ผลิตภัณฑเพื่อสรางรายไดของกลุมอาชพี
ชุมชนอยางยั่งยืน เขตพื้นที่ตาบลทาชาง 
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
 

300,000 เชิงปริมาณ 1. มีจำนวนของกลุม ชุมชน หรือประชาชนที่
รวมกิจกรรมและไดรับการพัฒนาและจด 
ทะเบียนกลุมอยางถูกตอง 

กลุม 2 - อาจารย ชาญศักด์ิ ตรีภพ  

  
    

 
2. สรางอาชีพและแปรรูปผลิตภัณฑทาง
การเกษตร 

กลุมอาชีพ 3     

  

    
 

3. ออกแบบสรางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การผลิตเพื่อแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร  

เคร่ือง 2     

  

    เชิงคุณภาพ ยกระดับผลิตภัณฑชุมชน และการพัฒนา
บรรจุภัณฑ  

ผลิตภัณฑ 1   

  

 

กิจกรรมที่ 32 การพัฒนาถนนคนเดิน 
“ตลาดเกาโคกกรวด” ผานมรดก
สถาปตยกรรม เพือ่ยกระดับเศรษฐกิจชมุชน 

100,000 เชิงปริมาณ 1. เกิดผลงานภาพลายเสนมรดก
สถาปตยกรรม (เรือนแถวไมชั้นเดียว 

อาคาร 1 - ผูชวยศาสตราจารย ขวัญนภา            
สิทธิ์ประเสริฐ 

 

 

   2. เกิดแนวทางการออกแบบทางเดินที่เปน
มิตรกับทุกคน (Design Guideline)  
 

นวัตกรรม 1 
 

 

 

 

   3. เกิดแนวทางในการออกแบบถนนคนเดิน
โดยนำอัตลักษณของตำบลโคกกรวดมาใชใน 
การจัดพื้นที่ และรูปแบบทางดาน
สถาปตยกรรมตาง ๆในพื้นที่ถนนคนเดิน (ผัง
บริเวณ,ปายส่ือความหมาย, สัญลักษณตลาด
โคกกรวด)  
 
 

แนวทาง 3  
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  เชิงคุณภาพ 1. ตลาดถนนคนเดินเปนตลาดที่มีอัตลักษณมี
รูปแบบที่นาสนใจเหมาะสมกับการ 
ทองเที่ยว  

รูปแบบ 1  

 
    2. ทางเดินที่เหมาะสมกับทุกคน ทกุวยั  ทางเดิน 1   

 

   3. เกิดการเชื่อมโยงกบัการเรียนการสอน             
เกิดการบูรณาการ  

รายวิชา 1  

 

กลยุทธท่ี 3.5.3 บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีเปนสหวิทยาการ เพ่ือนำไปสูการใชประโยชนเชิงพาณิชยและมุงแกไขปญหาของสังคม 
2. โครงการขบัเคลื่อนการนำองคความรูนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถการแขงขันใหกับทองถ่ิน 

  

กิจกรรมที่ 33 การยกระดับกระบวนการ
ผลิตกระถางดานเกวยีนเพื่อเพิ่มรายไดใหกับ
ผูประกอบการ 

150,000 เชิงปริมาณ 1. จำนวนผลิตภัณฑกระถางที่ถูกพัฒนาดวย
เทคนิคการขึ้นรูปดวยจิ๊กเกอรที่มีอัตลักษณ
ของชุมชน 

ตนแบบ 5  - ผูชวยศาสตราจารย ชน ยี่นาง 

  

  
 

  

  2. จำนวนผูประกอบการ OTOP และ
วิสาหกจิชุมชน (SMEs) 

ผูประกอบ
การ 

1   
  

 
 

 

 3. จำนวนบรรจภุัณฑกระถางตนไมที่มีอตั
ลักษณของชุมชน  

ตนแบบ 5  
 

  

 

  

เชิงคุณภาพ ผลิตภัณฑชุมชน OTOP ในพื้นที่ไดรับการ
พัฒนาและยกระดับใหมีมาตรฐานและ
คุณภาพที่สูงขึ้น  

ผลิตภัณฑ 1 

    

  

กิจกรรมที่ 34  การพัฒนาศักยภาพและ
ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนดวย
นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อสรางความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจชุมชน 

     400,000  เชิงปริมาณ 1. ผลิตภัณฑที่สามารถยืดอายุการเก็บรักษา
ไดนานขึ้น  

ผลิตภัณฑ 1 - อาจารย ฤทธิรงค แจงอิ่ม 

  
     

 
2. บรรจุภัณฑ  ผลิตภัณฑ 1     

  

 

  
 

3. เคร่ืองกดขนมรังแตน  เคร่ือง 1 
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  4. โรงอบขนมรังแตน จากพลังงาน
แสงอาทิตย  

โรงเรือน 1  
 

  

 
  เชิงคุณภาพ 1. ระดับความพึงพอใจของกลุมอาชพีภายใน

เขตเทศบาลตำบลขามสะแกแสง ตอคุณภาพ
ชีวิตที่สูงขึ้น  

ระดับ  4   

  

 
 

  2. ชุมชนตนแบบสำหรับการผลิตขนมรังแตน
มีระบบและกลไกในการดำเนินงาน  

ระบบ/
กลไก 

1   

  
กิจกรรมที่ 35 การพัฒนาเคลือบสีผลิตภัณฑ
เคร่ืองปนดินเผาชุมชนดานเกวียน  

 50,000 เชิงปริมาณ 1. การทดลองเคลือบสี   สี 5 - ผูชวยศาสตราจารย ดุริวัฒน ตาไธสง   

  
    2. เคลือบสีผลิตภัณฑ  ผลิตภัณฑ 5    

  
 

  

 3. ถายทอดสูชุมชน  ผูประกอบ
การ 

5  
  

  
 

  เชิงคุณภาพ มูลคาผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น  รอยละ  20  
  

  

กิจกรรมที่ 36 การพัฒนาและสรางเคร่ือง
กรอกขาวสารกึ่งอัตโนมัติสาหรับใชในรานคา
ชุมชน  

       50,000  เชิงปริมาณ 1. การนำเทคโนโลยหีรือนวัตกรรมที่มีอยูแลว
ไปพัฒนาหรือตอยอดภูมิปญญาของคนใน 
ทองถิ่น   

เทคโนโลยี
นวัตกรรม 

1 - ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทศพร จันทรเผือก   

 
   2. การสรางนวัตกรรมใหมและหรือนำ

นวัตกรรมไปใชประโยชนในเชิงประจักษ 
เทคโนโลยี
นวัตกรรม 

1   

 
   3. จำนวนของกลุม ชุมชน หรือประชาชนที่

รวมกิจกรรมและไดรับการพัฒนา 
ชุมชน 1   

  

  

เชิงคุณภาพ กลุม ชุมชนหรือประชาชนมีคุณภาพชวีติที่ดี
ขึ้นโดยการเปรียบเทียบจากความเปนอยู  
สุขภาพหรือความสุข หรือยกระดับรายไดที่ดี
ขึ้นกวาเดิมโดยการเปรียบเทียบทาง 
เศรษฐกิจในดาน ตนทุนการดำเนินชีวิต การ
สรางอาชีพ หรือรายได  
 
  

ชุมชน 1 
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กิจกรรมที่ 37 การพัฒนาระบบการจัดการ
แปลงปลูก และการสรางมูลคาเพิ่ม
ผลิตภัณฑ “มะขามเทศหวานเพชรโนนไทย”  
ของกลุมเกษตรกรผูปลูกมะขามเทศ ตำบล
โนนไทย  อำเภอโนนไทย และตำบลขาม
สะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง  จังหวดั
นครราชสีมา 

 300,000 เชิงปริมาณ 1. เคร่ืองฉีดพนปุย และสารเคมี ลดการสัมผัส
โดยตรง ประหยัดกำลังแรงคน เพิ่มความ
ปลอดภัยใหกับเกษตรกร   
2. เคร่ืองไลนก ไลกา  

ชุด 
 
 

ชุด  

1 
 
 
1 

- อาจารย ดร.สุรชัย วงษฟูเกียรติ   

  

 

  

เชิงคุณภาพ 1. เกษตรกรกลุมผูปลูกมะขามเทศไดเคร่ือง
ฉีดพนปุย และสารเคมี ลดการสัมผัสโดยตรง 
ประหยัดกำลังแรงคน เพิ่มความปลอดภยั
ใหกับเกษตรกร  

แปลง 1 

 

  

  
 

 

  2. เกษตรกรกลุมผูปลูกมะขามเทศไดเคร่ืองไล
นก ไลกา  

แปลง 1 

  

  

กิจกรรมที่ 38 การพัฒนากระบวนการผลิต
ของที่ระลึกหุนจำลองในชุดพื้นบานโคราช
แบบยอสวนเพื่อการคาดวยภูมิปญญาพืน้ถิ่น
ไทย 

  100,000 เชิงปริมาณ 1. การสรางนวัฒกรรมใหมเปนของที่ระลึก
หุนจำลองยอสวนในชุดพื้นถิ่นโคราช 
แบบยอสวน   

ผลิตภัณฑ 1 - อาจารย ปริญญา เชิดเกียรติพล 

  

  

  

  

 
2. กระบวนการสรางนวัฒกรรมเปนคูมือ
อธิบายขั้นตอนการทำ หุนจำลองสวมชดุไทย 
พื้นถิ่นแบบยอสวน  

องค
ความรู 

1 
 

  

  

  

  

เชิงคุณภาพ  ชาวบานตำบลสูงเนินและกลุมทอผาเทศบาล
ตำบลสูงเนินรวมโครงการ  
และนำไปใชปฏิบัติ  
 
 
 
 
 
  

กระบวน 
การ 

1 
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กิจกรรมที่ 39 การออกแบบเคร่ืองตีกาบตาล
จากพลังงานแสงอาทิตยเพื่อนำเสนใยมา
ออกแบบและพัฒนาเปนผลิตภัณฑเพื่อเพิ่ม
มูลคาทางเศรษฐกิจชุมชน 

300,000 เชิงปริมาณ 1. เคร่ืองตีกาบตาลจากพลังงานแสงอาทิตย  
2. ผลิตภัณฑจากเสนใยของกาบตาล  
3. บรรจุภัณฑสำหรับผลิตภัณฑ  
4. รายวิชาที่มีการบูรณาการการเรียนการ
สอนกับโครงการ  

ชุด 
ชิ้น 
ชิ้น 

รายวิชา 

1 
2   
2 
3 

- ผูชวยศาสตราจารย ณัฏวรัตน ขจัดภัย  

   เชิงคุณภาพ  1. มูลคาผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น  รอยละ  20   

    
2. ความพึงพอใจของกลุมไมกวาดบานโนน
หมันไมต่ำกวา  

ระดับ  4   

3. โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 

 

กิจกรรมที่ 40 โครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ         
(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)  
(ตำบลทาเยี่ยม) 

 เชิงปริมาณ จำนวนชุมชนที่ไดรับการพัฒนา 
และมีการใชประโยชนจากองคความรู 

ชุมชน 1 - ผูชวยคณบดีฝายบริการชุมชน  

  

 เชิงคุณภาพ  ระดับความสำเร็จของการนำองค 
ความรูไปใชในการเพิ่มขีดความสามารถของ
คนในชุมชน 
 

ระดับ  4   

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล และมีความเปนสากล 

เปาหมาย : มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสมีาเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐท่ีมีสมรรถนะสูงมีธรรมาภิบาลและมคีวามเปนสากล 

แผนงานพันธกิจพ้ืนฐาน 

เปาประสงคท่ี 7. เปนมหาวิทยาลยัท่ีมีสมรรถนะสูง สามารถพ่ึงพาตนเองไดมีธรรมาภิบาลและมีความเปนสากล 

กลยุทธท่ี 4.7.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีความคลองตัว มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 
1. โครงการพัฒนาการใหบริการที่เอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูและสงเสรมิคุณภาพชีวิตนักศึกษา 
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กิจกรรมที่ 41 จัดหาวัสดุประกอบการเรียน
การสอนเพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี

   1,851,760 
 

เชิงปริมาณ รอยละการเบิกจายงบประมาณ รอยละ 95 - รองคณบดีฝายบริหารและแผนงาน           
- ผูชวยคณบดีฝายวิเคราะหแผน 

 

  

 

  เชิงคุณภาพ นักศึกษามีความพึงพอใจตอความพรอมของ
เอกสารและวัสดุประกอบการเรียนการสอนที่
เหมาะสมในการเรียนทั้งรายวิชาทฤษฎแีละ
ปฏิบัติ 

ระดับ 4 

 

  
2. โครงการบริหารทรัพยสิน สรางเสถียรภาพทางการเงิน และงบประมาณ สนับสนุนการบริหารจดัการคณะ 

  
กิจกรรมที่ 42 การซอมบำรุง ปรับปรุง
ครุภัณฑ หองเรียน หองปฏบิัติการ 

     135,000  เชิงปริมาณ รอยละของครุภัณฑที่ไดรับการซอมบำรุงจาก
แผนการซอมครุภัณฑประจำป 

รอยละ 80 - รองคณบดีฝายบริหารและแผนงาน           
- ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร   

  
   เชิงคุณภาพ นักศึกษามีความพึงพอใจตอทรัพยากรและส่ิง

สนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ระดับ 4  

  

  กิจกรรมที่ 43 คาสาธารณูปโภค         6,000  เชิงปริมาณ 1. การเบิกจายคาสาธารณูประโภค เดือน 12  - หวัหนาสำนักงานคณบดี   

    
 

2. ผลการเบิกจายคาสาธารณูประโภค รอยละ 100   

  

กิจกรรมที่ 44 ธุรการและประสานงาน        54,000  เชิงปริมาณ รอยละการเบิกจายงบประมาณในงานธรุการ
และประสานงาน 

รอยละ 100  - หวัหนาสำนักงานคณบดี 

  

  

  เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจของการดำเนินงานธุรการ
คณะ 

ระดับ 4 
  

  

กิจกรรมที่ 45 การประชุมบุคลากร และ
คณะกรรมการบริหารคณะระดับตาง ๆ 

       30,000  เชิงปริมาณ 1. จำนวนการประชุมบุคลากรคณะตอป
การศึกษา 

คร้ัง 2  - หวัหนาสำนักงานคณบดี 

  

  

    
 

2. จำนวนการประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะ 

คร้ัง 12   

  

  

    
 

3. จำนวนการประชุมคณะกรรมการประจำ
คณะ 

คร้ัง 3   
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    เชิงคุณภาพ  1. ระดับความสำเร็จในการประชุมบุคลากร

คณะ 
ระดับ 4   

  

  

    
 

2. ระดับความสำเร็จในการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ 

ระดับ 4   

  

  

    
 

3. ระดับความสำเร็จในการประชุม
คณะกรรมการประจำคณะ 

ระดับ 4   

  

  

กิจกรรมที่ 46 การจัดทำ และการดำเนนิการ
ตามแผน ดานการบริหารจัดการคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

  เชิงปริมาณ 1. แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (63-67) 

เลม 1 - รองคณบดีฝายบริหารและแผนงาน           
- ผูชวยคณบดีฝายวิเคราะหแผน 

  

  

 
  

 

2. แผนกลยุทธทางการเงิน 5 ป คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (63-67)  

เลม 1   

  

  

 
  

 

3. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

เลม 1   

  

  

 
  

 
4. แผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563  

เลม 1   

  

  

 
  

 
5. แผนกลยุทธทางการเงิน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563 

เลม 1   

  

  

 
  

 
6. แผนบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 
ประจำปงบประมาณ 2563 

เลม 1   

  

  

 
  เชิงคุณภาพ 1.ระดับความสำเร็จตามตัวชีว้ัดของแผน

ยุทธศาสตร 
 
  

รอยละ 85   
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2.ระดับความสำเร็จตามตัวชีว้ัดของแผนกล
ยุทธทางการเงิน 

รอยละ 60   

  

  

 
  

 
3.ระดับความสำเร็จตามตัวชีว้ัดของ
แผนปฏิบัติราชการ  

รอยละ 85   

  

  

    
 

4.รอยละการเบิกจายตามเปาหมายของ
แผนปฏิบัติการงบประมาณ 

รอยละ 97   

  

  

    
 

5.ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตาม
แผนบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 

ระดับ 4   

  

  

กิจกรรมที่ 47 การจัดทำ และการดำเนนิการ
ตามแผน ดานการยกระดับคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2563 

  เชิงปริมาณ 1. แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับ
การทำงาน คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

เลม 1  - รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

  

  

 
  

 
2. แผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

เลม 1  - รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

  

  

 
  

 

3. แผนพัฒนานักศึกษาใหมีความสามารถดาน
ดิจิทัล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563 

เลม 1  - รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

  

  
  

 
  

 
4. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 
2562 ระดับคณะ และหลักสูตร 

เลม 1  - ผูชวยคุณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
และพัฒนางานวจิัย 

   
  เชิงคุณภาพ 1. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตาม

แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกบัการ
ทำงาน  

ระดับ 3  - รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
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2. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตาม
แผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ 

ระดับ 3  - รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

  

  

 
  

 
3. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตาม
แผนพัฒนานักศึกษาใหมีความสามารถดาน
ดิจิทัล 

ระดับ 3  - รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

  

 

   4. ผลการประเมินคุณภาพระดับคณะ และ
ระดับหลักสูตร มีคะแนนสูงขึ้นจากป 2563 

คะแนน 3.5  - ผูชวยคุณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
และพัฒนางานวจิัย 

 

  

กิจกรรมที่ 48 การจัดทำ และการดำเนนิการ
ตามแผน ดานการบริการวิชาการของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563 

  เชิงปริมาณ 1. แผนงานการบริการวิชาการแกสังคม และ
แผนการดำเนินงานการบริการวิชาการ 
ประจำปการศึกษา 2562 ปงบประมาณ 
2563 

เลม 1  - รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา  

  

  

 
  

 
2. แผนการใชประโยชนจากการบริการ
วิชาการแกสังคม ปงบประมาณ 2563 

เลม 1   

  

  
   

 
3. แผนงานขับเคล่ือนนโยบายคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมปลอดขยะ ปงบประมาณ 2563 

เลม 1   
  

  
   เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ระดับ 4   

  
3. โครงการพัฒนาบุคลากรสงักัดคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

 

กิจกรรมที่ 49  สงบุคลากรสายสอนเขารวม
ประชุม สัมมนา 

     207,600  เชิงปริมาณ 1. แผนพัฒนาบุคลากรสายสอน แผน 1 - รองคณบดีฝายบริหารและแผนงาน  

  

    
 

2. การติดตามและประเมินผลการปฏิบติัการ
ตามแผนพัฒนาบุคลากร คร้ัง 2  

  

      
 

3. รอยละบุคลากรสายสอนเขารวมประชุม 
สัมมนา ตามแผน  

รอยละ 75 
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    เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 

ระดับ 4 
 

  

  
กิจกรรมที่ 50 สงบุคลากรสายสนับสนุนเขา
รวมประชุม สัมมนา 

       31,120  เชิงปริมาณ 1. แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน แผน 1  - รองคณบดีฝายบริหารและแผนงาน   

  

 
  

 
2. การติดตามและประเมินผลการปฏิบติัการ
ตามแผนพัฒนาบุคลากร คร้ัง 2 

 - หวัหนาสำนักงานคณบดี   

  
 

  
 

3. รอยละบุคลากรสายสอนเขารวมประชุม 
สัมมนา ตามแผน 

รอยละ 75     

  

 
  เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตาม

แผนพัฒนาบุคลากร 
ระดับ 4     

ยุทธศาสตรท่ี 5 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมกันทางสังคม 

เปาหมาย : สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ำของสังคมในพ้ืนท่ีเปาหมายโดยการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง พัฒนาประชาชนในพ้ืนท่ีท้ังดานเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดลอมใหเปนคนท่ีมีคณุภาพสามารถพ่ึงพาตนเองได 

แผนงานยุทธศาสตร 
เปาประสงคท่ี 8. ประชาชนในพ้ืนท่ีเปาหมายในทุกชวงวัยไดรับการสงเสริมสนับสนุน พัฒนา ใหเรียนรูและไดรับความเสมอภาคและเทาเทียมในสังคม 
กลยุทธท่ี 5.8.1 พัฒนานวัตกรรมและการใหบริการของมหาวิทยาลัยท่ีเอ้ือตอคนทุกวัยรวมถึงผูดอยโอกาสทางสังคม 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก 

  

กิจกรรมที่ 51 โครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ             
(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 
(ตำบลตลาดไทร) 
 
  

      เชิงปริมาณ  1. จำนวนโครงการบูรณาการเพือ่สรางโอกาส 
ความเสมอภาค และความเทาเทียมกันทาง
สังคมของคนทุกชวงวัย  

โครงการ 1  - ผูชวยคณบดีฝายบริการชุมชน   
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รายละเอียด งบประมาณ  ตัวชี้วดั หนวยนับ เปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหต ุ

  

  

 
 2. จำนวนเครือขายความรวมมือในการ 
ขับเคล่ือนการสรางโอกาส ความเสมอภาค 
และความเทาเทียมกันทางสังคม 

เครือขาย 1 
 

  

  

 

  เชิงคุณภาพ 1. ระดับความพึงพอใจ 
ของประชาชนในพื้นที่เปาหมาย 
ที่ไดรับการสงเสริม สนับสนุน 
พัฒนาใหเรียนรู 

คาเฉล่ีย 
(คะแนน 
เต็ม5) 

3.75 

 

  

ยุทธศาสตรท่ี 6 การสรางมูลคาเพ่ิมจากภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

เปาหมาย : มีนวัตกรรมและมลูคาเพ่ิมจากผลการสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน ทรัพยากรธรรมชาติและศลิปวัฒนธรรมของโคราชและอีสานใต 

แผนงานยุทธศาสตร 

เปาประสงคท่ี 9. การมีสวนรวมของนักศึกษา บุคลากร และชุมชน ในการสรางมลูคาเพ่ิมจากภมูิปญญาทองถ่ินและศิลปวัฒนธรรม 
กลยุทธท่ี 6.9.1 ทำนุบำรุงศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณของความเปนชาติ  

1. โครงการสืบสานประเพณเีพ่ือการอนุรักษ สืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมปิญญาพ้ืนถ่ินโคราช 

 
กิจกรรมที่ 52 กจิกรรม Green University         เชิงปริมาณ 1. จำนวนกิจกรรม 

Green University 
กิจกรรม 1 - หวัหนาสำนักงาน  

- ประธานหลักสูตร 

 

  
   

 
2. จำนวนหลักสูตรที่เขารวมกจิกรรม หลักสูตร 9    

       3. รอยละของนักศึกษา บุคลากร ที่เขารวม
กิจกรรม 

รอยละ 90    

  
   เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกจิกรรม ระดับ 4    
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แนวทางการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 

ยุทธศาสตรที่  1  การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการการศึกษา 

แผนงานพันธกิจพ้ืนฐาน 

 กลยุทธท่ี 1.1.2 พัฒนาส่ือการเรียนการสอนและแพลตฟอรมการเรียนรูท่ีสงเสริมการเรียนรูยุคใหม 

 1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

กิจกรรมท่ี 2 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม       

ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา   

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ 

ระดับ เกณฑการประเมิน 
1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของโครงการ 
2 มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานของโครงการ 
3 มีการดำเนินงานของโครงการ 
4 มีการสรุปผลและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ 
5 มีการนำผลการประเมินและขอเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินงานในปถัดไป 

 

กิจกรรมท่ี 3 การอบรมเพ่ือปรับพ้ืนฐานความรูเพ่ือเตรียมความพรอมกอนเรียน 

ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ   

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ 

ระดับ เกณฑการประเมิน 
1 มีแผนการจัดอบรมเพ่ือปรับพ้ืนฐานความรูเพ่ือเตรียมความพรอมกอนเรียน 
2 มีแผนการจัดอบรมเพ่ือปรับพ้ืนฐานความรูเพ่ือเตรียมความพรอมกอนเรียน และมีการดำเนินการตามแผน 
3 มีแผนการจัดอบรมเพ่ือปรับพ้ืนฐานความรูเพ่ือเตรียมความพรอมกอนเรียน มีการดำเนินการตามแผน และมีการทบทวนแผนการอบรมเพ่ือ      

ปรับพ้ืนฐานความรูเพ่ือเตรียมความพรอมกอนเรียน 
4 มีแผนการจัดอบรมเพ่ือปรับพ้ืนฐานความรูเพ่ือเตรียมความพรอมกอนเรียน มีการดำเนินการตามแผน มีการทบทวนแผนการอบรมเพ่ือ           

ปรับพ้ืนฐานความรูเพ่ือเตรียมความพรอมกอนเรียน และมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
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5 แผนการจัดอบรมเพ่ือปรับพ้ืนฐานความรูเพ่ือเตรียมความพรอมกอนเรียน มีการดำเนินการตามแผน มีการทบทวนแผนการอบรมเพ่ือปรับพ้ืน
ฐานความรูเพ่ือเตรียมความพรอมกอนเรียน มีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง และมีการจัดทำบทเรียนเพ่ือเสริมทักษะการเรียนรู 

 

กิจกรรมท่ี 4 การศึกษาดูงานของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการอบรมทางวิชาการใหนักศึกษา 

ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม 

ระดับ เกณฑการประเมิน 
1 มีแผนการศึกษาดูงานและการอบรมทางวิชาการใหนักศึกษา 
2 มีแผนการศึกษาดูงานและการอบรมทางวิชาการใหนักศึกษา และมีการดำเนินการตามแผน 
3 มีแผนการการศึกษาดูงานและการอบรมทางวิชาการใหนักศึกษา มีการดำเนินการตามแผน และมีการทบทวนแผนการศึกษาดูงานและการอบรม

ทางวิชาการใหนักศึกษา 
4 มีแผนการการศึกษาดูงานและการอบรมทางวิชาการใหนักศึกษา มีการดำเนินการตามแผน มีการทบทวนแผนการศึกษาดูงานและการอบรมทาง

วิชาการใหนักศึกษา และมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
5 มีแผนการการศึกษาดูงานและการอบรมทางวิชาการใหนักศึกษา มีการดำเนินการตามแผน มีการทบทวนแผนการศึกษาดูงานและการอบรมทาง

วิชาการใหนักศึกษา มีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง และมีการจัดทำบทเรียนเพ่ือเสริมทักษะการเรียนรู 
 

กิจกรรมท่ี 5 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา 

ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ 

ระดับ เกณฑการประเมิน 
1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของโครงการ 
2 มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานของโครงการ 
3 มีการดำเนินงานของโครงการ 
4 มีการสรุปผลและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ 
5 มีการนำผลการประเมินและขอเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินงานในปถัดไป 
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กิจกรรมท่ี 6 การสงเสริมการผลิตบัณฑิตทางสถาปตยกรรมใหมีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ผูรับผิดชอบ : ประธานหลักสูตรสถาปตยกรรม 

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ 

ระดับ เกณฑการประเมิน 
1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของโครงการ 
2 มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานของโครงการ 
3 มีการดำเนินงานของโครงการ 
4 มีการสรุปผลและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ 
5 มีการนำผลการประเมินและขอเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินงานในปถัดไป 

 

กิจกรรมท่ี 7 การสงเสริมการผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมใหมีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ผูรับผิดชอบ : ประธานหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ 

ระดับ เกณฑการประเมิน 
1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของโครงการ 
2 มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานของโครงการ 
3 มีการดำเนินงานของโครงการ 
4 มีการสรุปผลและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ 
5 มีการนำผลการประเมินและขอเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินงานในปถัดไป 
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กิจกรรมท่ี 10  การสงเสริมศักยภาพของ นักศึกษาในการแขงขันหรือการเขารวมประชุมทางวิชาการ 

ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ 

ระดับ เกณฑการประเมิน 
1 มีแผนการสงเสริมศักยภาพของนักศึกษาในการแขงขันหรือการเขารวมประชุมทางวิชาการ 
2 มีแผนการสงเสริมศักยภาพของนักศึกษาในการแขงขันหรือการเขารวมประชุมทางวิชาการ และมีการดำเนินการตามแผน 
3 มีแผนการสงเสริมศักยภาพของนักศึกษาในการแขงขันหรือการเขารวมประชุมทางวิชาการ มีการดำเนินการตามแผน และมีการทบทวนแผนการ

สงเสริมศักยภาพของนักศึกษาในการแขงขันหรือการเขารวมประชุมทางวิชาการ 
4 มีแผนการสงเสริมศักยภาพของนักศึกษาในการแขงขันหรือการเขารวมประชุมทางวิชาการ มีการดำเนินการตามแผน มีการทบทวนแผนการสงเสริม

ศักยภาพของนักศึกษาในการแขงขันหรือการเขารวมประชุมทางวิชาการ และมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
5 มีแผนการสงเสริมศักยภาพของนักศึกษาในการแขงขันหรือการเขารวมประชุมทางวิชาการ มีการดำเนินการตามแผน มีการทบทวนแผนการสงเสริม

ศักยภาพของนักศึกษาในการแขงขันหรือการเขารวมประชุมทางวิชาการ มีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง และถายทอดองคความรูไปยังหลักสูตรอ่ืน 
 

กลยุทธท่ี 1.1.5 สราง Partnership กับสถานประกอบการ และสถาบันการศึกษาในการผลิตบัณฑิต 

2. โครงการพัฒนาสมาคมศิษยเกา 

กิจกรรมท่ี 14 โครงการศิษยเกาและพ่ีนองสัมพันธ 

ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ 

ระดับ เกณฑการประเมิน 
1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของโครงการ 
2 มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานของโครงการ 
3 มีการดำเนินงานของโครงการ 
4 มีการสรุปผลและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ 
5 มีการนำผลการประเมินและขอเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินงานในปถัดไป 
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 4. โครงการประชาสัมพันธหลักสูตรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

กิจกรรมท่ี 13 กิจกรรมประชาสัมพันธและแนะแนวหลักสูตร   

ผูรับผิดชอบ :  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ    

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ 

 

ระดับ เกณฑการประเมิน 
1 มีแผนการประชาสัมพันธและแนะแนวหลักสูตร 
2 มีแผนการประชาสัมพันธและแนะแนวหลักสูตร และมีการดำเนินการตามแผน 
3 มีแผนการประชาสัมพันธและแนะแนวหลักสูตร มีการดำเนินการตามแผน และมีการทบทวนแผนการประชาสัมพันธและแนะแนวหลักสูตร 
4 มีแผนการประชาสัมพันธและแนะแนวหลักสูตร มีการดำเนินการตามแผน มีการทบทวนแผนการประชาสัมพันธและแนะแนวหลักสูตร           

และมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
5 มีแผนการประชาสัมพันธและแนะแนวหลักสูตร มีการดำเนินการตามแผน มีการทบทวนแผนการประชาสัมพันธและแนะแนวหลักสูตร               

มีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง และถายทอดองคความรูไปยังหลักสูตรอ่ืน 
 

แผนงานยุทธศาสตร 

 กลยุทธท่ี 1.1.1 พัฒนาหลักสูตรท่ีตอบสนองการสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

5. โครงการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรท่ีทันสมัยสอดคลองกับความตองการของประเทศ 

กิจกรรมท่ี 17 การปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรท่ีตอบสนองการสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ 

ระดับ เกณฑการประเมิน 
1 มีแผนการพัฒนา/ ปรับปรุงหลักสูตร 
2 มีแผนการพัฒนา/ ปรับปรุงหลักสูตร และมีการดำเนินการตามแผน 
3 มีแผนการพัฒนา/ ปรับปรุงหลักสูตร มีการดำเนินการตามแผน และมีการทบทวนแผนการพัฒนา/ ปรับปรุงหลักสูตร 
4 มีแผนการพัฒนา/ ปรับปรุงหลักสูตร มีการดำเนินการตามแผน มีการทบทวนแผนการพัฒนา/ ปรับปรุงหลักสูตร และมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
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5 มีแผนการพัฒนา/ ปรับปรุงหลักสูตร มีการดำเนินการตามแผน มีการทบทวนแผนการพัฒนา/ ปรับปรุงหลักสูตร มีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง และ
ถายทอดองคความรูไปยังหลักสูตรอ่ืน 

 

กลยุทธท่ี 1.1.2 พัฒนาส่ือการเรียนการสอนและแพลตฟอรมการเรียนรูท่ีสงเสริมการเรียนรูยุคใหม 

 6. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา 

กิจกรรมท่ี 18 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษากอนการฝกประสบการณวิชาชีพ 

ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการจัดการกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 

ระดับ เกณฑการประเมิน 
1 มีแผนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา 
2 มีแผนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา และมีการดำเนินการตามแผน 
3 มีแผนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มีการดำเนินการตามแผน และมีการทบทวนแผนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา 
4 มีแผนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มีการดำเนินการตามแผน มีการทบทวนแผนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา และ

มีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
5 มีแผนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มีการดำเนินการตามแผน มีการทบทวนแผนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มี

การปรับปรุงอยางตอเนื่อง และถายทอดองคความรูระหวางหลักสูตรในคณะ 
 

 7. โครงการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลสำหรับนักศึกษา 

กิจกรรมท่ี 19 พัฒนาทักษะดานดิจิทัลสำหรับนักศึกษา 

ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการจัดการกิจกรรมเสริมทักษะ 

ระดับ เกณฑการประเมิน 
1 มีแผนการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลสำหรับนักศึกษา 
2 มีแผนการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลสำหรับนักศึกษา และมีการดำเนินการตามแผน 
3 มีแผนการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลสำหรับนักศึกษา มีการดำเนินการตามแผน และมีการทบทวนแผนพัฒนาทักษะดานดิจิทัลสำหรับนักศึกษา 
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4 มีแผนการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลสำหรับนักศึกษา มีการดำเนินการตามแผน มีการทบทวนแผนพัฒนาทักษะดานดิจิทัลสำหรับนักศึกษา และมีการ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

5 มีแผนการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลสำหรับนักศึกษา มีการดำเนินการตามแผน มีการทบทวนแผนพัฒนาทักษะดานดิจิทัลสำหรับนักศึกษา มีการ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง และถายทอดองคความรูระหวางหลักสูตรในคณะ 

 

 8. โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาเพ่ือเพ่ิมทักษะในการประกอบอาชีพ 

กิจกรรมท่ี 20 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) ดวยการบูรณาการรายวิชา 

ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน (work integrated learning) 

ระดับ เกณฑการประเมิน 
1 มีแผนการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน 
2 มีแผนการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน และมีการดำเนินการตามแผน 
3 มีแผนการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน มีการดำเนินการตามแผน และมีการทบทวนแผนการสงเสริมการจัดการ

เรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน 
4 มีแผนการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน มีการดำเนินการตามแผน มีการทบทวนแผนการสงเสริมการจัดการเรียน

การสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน และมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
5 มีแผนการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน มีการดำเนินการตามแผน มีการทบทวนแผนการสงเสริมการจัดการเรียน

การสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน มีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง และถายทอดองคความรูระหวางหลักสูตรในคณะ 
 

 

 

 

 

 

 



59 
 

กิจกรรมท่ี 21 การเตรียมความพรอมเพ่ือการทำงานเม่ือสำเร็จการศึกษา 

ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ 

ระดับ เกณฑการประเมิน 
1 มีแผนการเตรียมความพรอมเพ่ือการทำงานเม่ือสำเร็จการศึกษา 
2 มีการเตรียมความพรอมเพ่ือการทำงานเม่ือสำเร็จการศึกษา และมีการดำเนินการตามแผน 
3 มีแผนการเตรียมความพรอมเพ่ือการทำงานเม่ือสำเร็จการศึกษา มีการดำเนินการตามแผน และมีการทบทวนการเตรียมความพรอมเพ่ือการทำงาน

เม่ือสำเร็จการศึกษา 
4 มีแผนการเตรียมความพรอมเพ่ือการทำงานเม่ือสำเร็จการศึกษา มีการดำเนินการตามแผน มีการทบทวนการเตรียมความพรอมเพ่ือการทำงานเม่ือ

สำเร็จการศึกษา และมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
5 มีแผนการเตรียมความพรอมเพ่ือการทำงานเม่ือสำเร็จการศึกษา มีการดำเนินการตามแผน มีการทบทวนการเตรียมความพรอมเพ่ือการทำงานเม่ือ

สำเร็จการศึกษา มีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง และถายทอดองคความรูระหวางหลักสูตรในคณะ 
 

กิจกรรมท่ี 22 การอุดหนุนทุนวิจัยสำหรับนักศึกษา 

ผูรับผิดชอบ : ผูชวยคุณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนางานวิจัย 

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการเผยแพร 

 

ระดับ เกณฑการประเมิน 
1 นำเสนอระดับคณะ 
2 นำเสนอระดับมหาวิทยาลัย 
3 นำเสนอระดับภูมิภาค 
4 นำเสนอระดับชาติ หรือมีการเผยแพรในวารสารวิชาการ 
5 นำเสนอระดับนานาชาติ หรือมีการเผยแพรในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ 
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กลยุทธท่ี 1.1.4 พัฒนาสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูของอาจารยตามแนวทาง Active Learning 

9. โครงการพัฒนาสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูอาจารยตามแนวทาง Active Learning 

กิจกรรมท่ี 23 สงเสริมการจดัการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

ผูรับผิดชอบ :  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ   

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

ระดับ เกณฑการประเมิน 
1 มีแผนการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
2 มีแผนการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และมีการดำเนินการตามแผน 
3 มีแผนการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning มีการดำเนินการตามแผน และมีการทบทวนแผนการสงเสริมการจัดการเรียน

การสอนแบบ Active Learning 
4 มีแผนการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning มีการดำเนินการตามแผน มีการทบทวนแผนการสงเสริมการจัดการเรียนการ

สอนแบบ Active Learning และมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
5 มีแผนการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning มีการดำเนินการตามแผน มีการทบทวนแผนการสงเสริมการจัดการเรียนการ

สอนแบบ Active Learning มีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง และถายทอดองคความรูไปยังหลักสูตรอ่ืน 
 

 กลยุทธท่ี 1.2.1 สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรระยะส้ันท่ีตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น 

 กิจกรรมท่ี 24 การอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน 

ผูรับผิดชอบ : ผูชวยคณบดีฝายบริการชุมชน 

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ 

ระดับ เกณฑการประเมิน 
1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของโครงการ 
2 มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานของโครงการ 
3 มีการดำเนินงานของโครงการ 
4 มีการสรุปผลและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ 
5 มีการนำผลการประเมินและขอเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินงานในปถัดไป 
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ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะสูง 

แผนงานยุทธศาสตร 
 กลยุทธท่ี 2.3.2 สงเสริมการสรางครูตามแนวศาสตรของพระราชา 

 1. โครงการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

 กิจกรรมท่ี 26 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการนักศึกษาครู 

ผูรับผิดชอบ : ประธานหลักสูตรอุตสาหกรรมศิลป 

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ  

ระดับ เกณฑการประเมิน 
1 มีแผนการพัฒนาหลักสูตรการผลิตคร ู
2 มีแผนการพัฒนาหลักสูตรการผลิตครู และมีการดำเนินการตามแผน 
3 มีแผนการพัฒนาหลักสูตรการผลิตครู มีการดำเนินการตามแผน และมีการทบทวนแผนการพัฒนาหลักสูตรการผลิตคร ู
4 มีแผนการพัฒนาหลักสูตรการผลิตครู มีการดำเนินการตามแผน มีการทบทวนแผนการพัฒนาหลักสูตรการผลิตครู และมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
5 มีแผนการพัฒนาหลักสูตรการผลิตครู มีการดำเนินการตามแผน มีการทบทวนแผนการพัฒนาหลักสูตรการผลิตครู มีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

และถายทอดองคความรูไปยังหลักสูตรอ่ืน 
  

กลยุทธท่ี 2.3.5 พัฒนาหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะตามความตองการ จำเปนของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารยครุศาสตรใหมีความเปนมืออาชีพ 

กิจกรรมท่ี 27 การพัฒนาสมรรถนะอาจารยครุศาสตรใหมีความเปนมืออาชีพ 

ผูรับผิดชอบ : ประธานหลักสูตรอุตสาหกรรมศิลป 

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ  

ระดับ เกณฑการประเมิน 
1 มีแผนการพัฒนาทักษะทางวิชาการของอาจารย 
2 มีแผนการพัฒนาทักษะทางวิชาการของอาจารย และมีการดำเนินการตามแผน 
3 มีแผนการพัฒนาทักษะทางวิชาการของอาจารย การดำเนินการตามแผน และมีการทบทวนแผนพัฒนาทักษะทางวิชาการนักศึกษาครู 
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4 มีแผนการพัฒนาทักษะทางวิชาการของอาจารย มีการดำเนินการตามแผน มีการทบทวนแผนพัฒนาทักษะทางวิชาการนักศึกษาครู และมีการ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

5 มีแผนการพัฒนาทักษะทางวิชาการของอาจารย มีการดำเนินการตามแผน มีการทบทวนแผนพัฒนาทักษะทางวิชาการนักศึกษาครู มีการปรับปรุง
อยางตอเนื่อง และถายทอดองคความรูไปยังหลักสูตรอ่ืน 

 

ยุทธศาสตรที่ 3 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของคนในทองถิ่นและประเทศ 

แผนงานพันธกิจพ้ืนฐาน 
กลยุทธท่ี 3.5.1 สงเสริมใหอาจารยสรางผลงานวิชาการและงานวิจัยท่ีเกิด Impact สูง และตอยอดสูเชิงพาณิชย 

กิจกรรมท่ี 28 การพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัยดีเดน 

ผูรับผิดชอบ : ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนางานวิจัย 

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ 

ระดับ เกณฑการประเมิน 
1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

2 มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม บรรลุตามเปาหมายครบถวน 

3 มีการติดตาม กำกับ ควบคุมดูแลการดำเนินงาน 

4 มีการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

5 มีการรายงานผลการดำเนินงานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

กลยุทธท่ี 3.5.2 สงเสริมการวิจัยเพ่ือแกไขปญหาใหกับชุมชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่นตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 

กิจกรรมท่ี 29 การเขียนงานวิจัยเพ่ือขอทุนสนบัสนุนจากแหลงทุนภายนอก 

ผูรับผิดชอบ : ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนางานวิจัย 

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ 

ระดับ เกณฑการประเมิน 
1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

2 มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม บรรลุตามเปาหมายครบถวน 

3 มีการติดตาม กำกับ ควบคุมดูแลการดำเนินงาน 

4 มีการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

5 มีการรายงานผลการดำเนินงานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 

 

แผนงานยุทธศาสตร 

กลยุทธท่ี 3.5.3 บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีเปนสหวิทยาการ เพ่ือนำไปสูการใชประโยชนเชิงพาณิชยและมุงแกไขปญหาของสังคม 

3. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 

กิจกรรมท่ี 40 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (ตำบลทาเยี่ยม) 

ผูรับผิดชอบ : - ผูชวยคณบดีฝายบริการชุมชน 

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการนำองคความรูไปใชในการเพ่ิมขีดความสามารถของคนในชุมชน 

ระดับ เกณฑการประเมิน 
1 มีการแตงตั้งคณะทำงานหรือมอบหมายผูรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนการนำองคความรูจากงานวิจัยไปใชในการเพ่ิมขีดความสามารถ 

ของคนในชุมชน 
2 มีการรวบรวมองคความรูจากการวิจัยจัดทำเปนสื่อหรือเอกสารท่ีเขาใจงาย 
3 มีการนำองคความรูไปใชในการพัฒนาตอยอดเชิงพาณิชยแกชุมชนทองถ่ินเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 
4 มีการประเมินผลสำเร็จจากการนำองคความรูไปใชในการพัฒนาตอยอดเชิงพาณิชยแกชุมชนทองถ่ินในการเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขัน 
5 มีการนำผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานในปถัดไป 
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีสมรรถนะสูง มีธรรมาภบิาล และมีความเปนสากล 
แผนงานพันธกิจพ้ืนฐาน 

 กลยุทธท่ี 4.7.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีความคลองตัว มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 

2. โครงการบริหารทรัพยสิน สรางเสถียรภาพทางการเงิน และงบประมาณ สนับสนุนการบริหารจัดการคณะ 

กิจกรรมท่ี 45 การประชุมบุคลากร และคณะกรรมการบริหารคณะระดับตาง ๆ 

ผูรับผิดชอบ : หัวหนาสำนักงานคณบดี 

ตัวชี้วัด : 1. ระดับความสำเร็จในการประชุมบุคลากรคณะ 2. ระดับความสำเร็จในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ  

3. ระดับความสำเร็จในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 

 

 

ระดับ เกณฑการประเมิน 
1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุม 
2 มีการประชุมวางแผนการดำเนินการประชุม 
3 มีการดำเนินการประชุม 
4 มีการสรุปผลและประเมินผลการดำเนินการประชุม 
5 มีการนำผลการประเมินและขอเสนอแนะไปปรับปรุงการประชุมในปถัดไป 

 

กิจกรรมท่ี 46 การจัดทำ และการดำเนินการตามแผน ดานการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายบริหารและแผนงาน          ผูชวยคณบดีฝายวิเคราะหแผน 

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

 

ระดับ เกณฑการประเมิน 
1 มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
2 มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และมีการดำเนินการตามแผน 
3 มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีการดำเนินการตามแผน และมีการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
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4 มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีการดำเนินการตามแผน และมีการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และมี
การปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

5 มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีการดำเนินการตามแผน และมีการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีการ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง และถายทอดองคความรูไปยังบุคลากรในคณะ 

 

 

กิจกรรมท่ี 47 การจัดทำ และการดำเนินการตามแผน ดานการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2563 

ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

ตัวชี้วัด : 1. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทำงาน 

  2. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ 

 3. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาใหมีความสามารถดานดิจิทัล 

 

ระดับ เกณฑการประเมิน 
1 มีแผนการดำเนินงาน 
2 มีแผนการดำเนินงาน และมีการดำเนินการตามแผน 
3 มีแผนการดำเนินงาน มีการดำเนินการตามแผน และมีการทบทวนแผนการดำเนินงาน 
4 มีแผนการดำเนินงาน มีการดำเนินการตามแผน มีการทบทวนแผนการดำเนินงาน และมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
5 มีแผนการดำเนินงาน มีการดำเนินการตามแผน มีการทบทวนแผนการดำเนินงาน มีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง และถายทอดองคความรูไปยัง

หลักสูตรอ่ืน 
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 กิจกรรมท่ี 48 การจัดทำ และการดำเนินการตามแผน ดานการบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน 

ระดับ เกณฑการประเมิน 
1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

2 มีการประชุมคณะกรรมการวางแผน/จัดทำแผนการบริการวิชาการแกสังคม และแผนดำเนินงานการบริการวิชาการ 

3 ผานการพิจารณาแผนจากการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 

4 ผานการพิจารณาแผนจากการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 

5 มีการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงาน นำสูการปฏิบัติงาน 

 

แผนงานยุทธศาสตร 

 กลยุทธท่ี 4.7.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีความคลองตัว มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 

3. โครงการพัฒนาบุคลากรสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

กิจกรรมท่ี 49  สงบุคลากรสายสอนเขารวมประชุม สัมมนา 

ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายบริหารและแผนงาน 

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 

 

ระดับ เกณฑการประเมิน 
1 มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
2 มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร และมีการดำเนินการตามแผน 
3 มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร มีการดำเนินการตามแผน และมีการทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร 
4 มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร มีการดำเนินการตามแผน และมีการทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร และมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
5 มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร มีการดำเนินการตามแผน และมีการทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร มีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง และถายทอดองค

ความรูไปยังบุคลากรในคณะ 
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กิจกรรมท่ี 50 สงบุคลากรสายสนับสนุนเขารวมประชุม สัมมนา 

ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายบริหารและแผนงาน 

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 

 

ระดับ เกณฑการประเมิน 
1 มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
2 มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร และมีการดำเนินการตามแผน 
3 มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร มีการดำเนินการตามแผน และมีการทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร 
4 มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร มีการดำเนินการตามแผน และมีการทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร และมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
5 มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร มีการดำเนินการตามแผน และมีการทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร มีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง และถายทอดองค

ความรูไปยังบุคลากรในคณะ 
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